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Governadores dos
estados do Sul e 
Sudeste enviam 

carta a Bolsonaro
3

peDiDO De SOCORRO

pM do Segurança presente 
é baleado e finge-se de morto 

12

Multas do Detran
poderão ser usadas 

como ‘armas’
4

COROnAvíRuS

estratégia de 
Saúde de Família de 
Meriti vacina idosos

4

DOSe eM CASA

enfermeiro mata 
namorada após 

ser contaminado
7

plAntãO

tROCOu tiROS COM A BAnDiDAGeM eM ASSAltO

divulgação/polícia civil

estuprador e sequestrador

7

acusado de sequestrar uma 
menina de 9 anos, em duque 
de caxias, Ricardo Ferreira 
Rabello foi reconhecido por 
outra vítima em investigação 
da polícia civil na Baixada 
Fluminense. outro homem foi 
preso por estuprar menina de 
11 anos, na Região Serrana.

ladrões atacam 
ex-PM desacordado

Bando tentou sacar dinheiro da vítima 
em caixa eletrônico com biometria. ação 
foi registrada por câmeras de segurança.

7
pandemia

Brasil soma 299 mortos pela Covid-19
Mundo supera 1 milhão de casos confirmados. Óbitos já 

são mais de 50 mil, segundo universidade norte-americana
3

3

RepRodução/g1



Hora2 sexta-feira, 03 de abril de 2020CULTURA

FALE COM A REDAÇÃO: 2695-5360  |   WHATSApp: 21 98037-1338                

EX
PE
D
IE
N
TE

SEM REPRESENTAÇÃO COMERCIAL

as secretarias de cul-
tura e assistência So-
cial, de Mesquita estão 
somando forças e sendo 
solidárias com mala-
baristas, poetas de rua 
e músicos de vagão de 
trem e metrô. Todos es-
tão sem poder passar o 
chapéu na pista por cau-
sa da pandemia causada 
pelo vírus chinês.

“pedimos aos irmãos 
e irmãs da rua que nos 
ajudem nesse mapea-
mento para sabermos 
quem somos, quantos 
somos e onde estamos”, 
dizem as secretarias, 
que buscam meios e ins-
trumentos para doação 
de cestas básicas e kits 
de limpeza e higiene 
pessoal para os artistas. 

a sede da Subsecreta-
ria de cultura, esporte e 
Lazer de Mesquita fica 
na estrada Feliciano So-
dré, 2931. centro. con-
tato: (21) 2696-1212

S.O.S
artistas

Jota Carvalho jota.carvalho@yahoo.com

Aquele Abraço!!!
Nesta sexta (3/4) quem vai so-

prar velinhas e comemorar muito 
é o jornalista Raphael Bittencourt 
da SecoM da prefeitura de Nova 
iguaçu. ele promete festejar a data ao lado dos familia-
res e colegas de trabalho, dentre eles, diego valdevino. 
“ele tá devendo um bocão esperto”, provoca diegão, 
entre risos. parabéns, Rapha! aquele abraço, Fera!!!

Resenha Cultural
Hora

infarto no miocárdio

•jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

o SoMBRa já nem 
lembrava da figura. 15 
anos atrás, o assessor 
almofadinha e antipá-
tico daquele político 
vermelho e fingido, 
destratava a maioria 
dos que procuravam o 

gabinete de seu patrão, 
na câmara, mas ba-
bava o saco dos riqui-
nhos e ‘cumpanhêros’. 
a ‘pobraiada’ caiu de 
pau no lombo do ‘as-
sessor’ e aqui o SoM-
BRa noticiou.

SOMBRA reencontra assessor podre

Recentemente, este 
SoMBRa deu de cara 
com o pilantrinha (é bai-
xinho) nas redes sociais 
batendo-teclas com pes-
soas que pensam dife-
rente dele. como fazem 
seus colegas vermelhos 
como ele, as agressões 
são praxe nas respostas: 

“Seu idiota, você não 
sabe o que está falando”. 
“vai tomar no c..., otá-
rio”, foi um dos trechos 
anotados pelo titular 
da coluna. pelo jeito, o 
‘vermelhinho’ continua 
sem argumentos e desti-
lando ódio por todos os 
buracos do corpo (risos).

Sai ódio por todos os buracos do cara

O SOMBRA
envie sua denúncia ou elogio!

horahmunicipios@gmail.com
Luto na Inocentes. Morre Paulo 
viana da direção de Carnaval

a escola de Sam-
ba inocentes de 
Belford Roxo 

comunica com pesar o 
falecimento de paulo 
césar viana, da equipe 
de direção de carnaval, 
ocorrido ontem quarta-
-feira, primeiro de abril, 
decorrente de um in-
farto. por este motivo 
a agremiação ficará de 
luto durante sete dias. 
paulo estava na ino-
centes há mais de duas 
décadas, atuando com 
dinamismo nas mais di-
versas tarefas e sempre 
fazendo o possível e o 
impossível para ajudar 
a colocar a escola na 
avenida. em 2020, tam-
bém foi comprador de 
material para confecção 
do desfile.

“dia triste, pois per-
demos um grande di-
retor, um irmão e um 
amigo de todas as ho-
ras. eu e meu pai Regi-
naldo gomes estamos 

sem chão. parece que 
estamos num pesadelo. 
era criança, quando co-
nheci paulo. ele nunca 
esteve distante, sempre 
ao nosso lado em todas 
as batalhas. passamos 
milhares de dias e in-
contáveis madrugadas 
em prol da inocentes. 
perdemos um braço for-
te, parceiro incansável, 
amante da nossa escola 
e cúmplice dos nossos 
sonhos e ideais. obri-
gado por tudo que fizes-
tes para nossa família. 
você é parte dela e sem-
pre estará em nossos 
corações. deus o tenha 
em um bom lugar. vá 
em paz!”, disse emo-
cionado o presidente de 
honra da inocentes, Ro-
drigo gomes.

vários sambistas que 
já trabalharam na ino-
centes ficaram choca-
dos pela perda. entre 
eles, o cantor Nino do 
Milênio, carnavalesco 
Wagner gonçalves, di-
retor de carnaval Mar-
celo varanda e o carna-

valesco Jorge caribé. 
“Não tenho palavras 
para expressar o tama-
nho dessa perda. paulo 
era como um foguete 
que estava em todos os 
lugares que era solicita-
do. Seu trabalho sempre 
perfeito. durante nos-
sos ensaios técnicos de 
rua tinha também, a res-
ponsabilidade de soltar 
os fogos iluminando o 

céu. Tenho certeza que 
agora será mais um as-
tro iluminado na glória 
de deus. Todos os com-
ponentes da nossa trico-
lor sentirão sua falta”, 
lamentou o diretor-ge-
ral de carnaval, Saulo 
Tinoco.

paulo foi sepultado 
ontem no cemitério da 
Solidão, em Belford 
Roxo. 
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o chupa bolas que não 
gosta de trabalhar e só 
vive pendurado em saco 
de políticos ficou com 
raiva e andou atrás deste 
SoMBRa um bom tem-
po. passou e alguns anos 
depois o mesmo pilantra 
foi nomeado para che-
fiar um setor. Começou 
a fazer merda por lá e 

logo foi denunciado pe-
los próprios colegas de 
‘trabalho’. “Seu SoM-
BRa, o cara anda des-
viando coisas e diz que 
está em falta. descobri-
mos que os desvios vão 
para gente da política 
dele e do patrão”, entre-
gou um dos integrantes 
da equipe.

O sujeito é baba ovo e chup  a bolas

Paulo Viana (E) e Rodrigo Gomes após uma das 
reuniões da escola no início deste ano

divulgação

valci pelé assume 
comissão de 

frente da ponte
apostando em seus 

segmentos, a unidos 
da ponte anunciou 

a chegada de val-
ci pelé (foto), 
como coreógrafo 
da comissão de 
frente da escola, 
para o carnaval 
2021. com uma 
bagagem de su-
cesso no mundo 
do samba, o ar-
tista chega para 
somar na azul 
e Branco de 
São João de 

Meriti.
No carnaval 

desde 1987, valci 

desfilou pela primei-
ra vez como passis-
ta. logo em seguida 
virou coordenador de 
alas na caprichosos 
de pilares e na porte-
la, onde ficou por mais 
de 20 anos, foi baila-
rino da comissão. Foi 
coreógrafo da Filhos 
da Águia, escola mi-
rim da portela, duran-
te dois anos. atual-
mente é coordenador 
da ala de passistas da 
unidos do viradouro. 
“estou imensamente 
feliz e honrado pela 
oportunidade. preten-
do exercer com ex-

celência e dedicação 
esse trabalho, para 
que todos juntos con-
sigamos atingir nosso 
objetivo”, revelou o 
coreógrafo.

valci, em sua tra-
jetória no samba, 
fundou o instituto de 
cultura e cidadania 
primeiro passo, que 
insere a cultura do 
samba e do carnaval 
no cotidiano de crian-
ças. ainda escreveu 
o livro infantil “pas-
sos dos Sonhos”, que 
aborda temas como 
cidadania e meio am-
biente, dentre outros.

divulgação
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Prefeitura de Belford Roxo

especial

Belford Roxo completa 30 
anos de emancipação

Número de casos de Covid-19 sobe 
para 7.910 e mortes chegam a 299

o número de casos 
confirmados de infec-
ção pelo novo corona-
vírus no país subiu de 
6.836 para 7.910 entre 
a última quarta-feira e 
ontem, conforme atu-
alização do Ministério 
da Saúde. o número 
de mortes passou de 
240 para 299. o índice 
de letalidade subiu de 
3,5% para 3,8%.

as mortes ocorreram 
em São paulo (188), 

Rio de Janeiro (41), 
ceará (20), pernambu-
co (9), piauí (4), Rio 
Grande do Sul (5), Pa-
raná (4), amazonas 
(3), distrito Federal 
(4), Minas gerais (4), 
Bahia (3), Santa cata-
rina (2), Rio grande do 
Norte (2), Sergipe (2), 
alagoas (1), Maranhão 
(1), Mato grosso do 
Sul (1), pará (1), es-
pírito Santo (1), goiás 
(1), paraíba (1) e Ron-

dônia (1).  
os novos casos to-

talizaram 1.076. o re-
sultado significou um 
aumento de 16% em 
relação ao total regis-
trado antes. Mas se 
considerado apenas os 
novos casos, o desem-
penho foi menor do que 
nos dois dias anterio-
res, quando os números 
foram, respectivamen-
te, de 1.119 (em 1º de 
abril) e 1.138 (em 31 de 

março).
Nas últimas 24 horas, 

foram 58 novas mortes. 
o resultado é o maior 
série histórica. Nos três 
dias desta semana, os 
números de novas mor-
tes totalizaram 23, 42 e 
40. No tocante ao perfil 
das vítimas, 58% eram 
homens e 42%, mulhe-
res. No recorte por ida-
de, 89% das vítimas ti-
nham acima de 60 anos. 
Fonte: agência Brasil 

- RepRodução 

em meio à pandemia 
do coronavírus, a 
cidade de Belford 

Roxo completa nesta sex-
ta-feira (03-04) 30 anos de 
emancipação. com uma 
área de aproximadamente 
79 Km², a cidade entrou 
para a lista de municípios 
independentes da Baixa-
da Fluminense no ano de 
1990, quando conquistou 
sua emancipação do muni-
cípio de Nova iguaçu. em 
3 de abril comemora-se 
também dois anos da rea-
bertura do Hospital Muni-
cipal, no bairro piam.

Nesse momento em que 
o foco está na saúde em 
todo mundo, moradores 
contam que as unidades 
de saúde da cidade fica-
ram abandonadas durante 
anos. No início de 2017, as 
quatro unidades de pronto 
atendimento do município 
estavam fechadas. em três 
anos, o prefeito, Wagner 
dos Santos carneiro (Wa-
guinho), reformou e rea-
briu as unidades já existen-
tes e até agora já inaugurou 
mais oito unidades entre 
unidades Básicas de Saúde 
(uBS) e unidades de Saú-
de da Família (uSF). além 
da construção do maior 
complexo regulador do es-
tado. 

“a saúde no município 

sempre foi prioridade no 
nosso governo. Nessa cri-
se, reforçamos a importân-
cia desses nossos investi-
mentos na área nos últimos 
anos”, disse o prefeito. 

 
Revitalização 

da Cidade
Nesta sexta-feira não ha-

verá eventos de comemora-

ção na cidade pelos 30 anos 
de emancipação, porque 
o momento atual é de iso-
lamento e prevenção, mas 
nos últimos anos Belford 
Roxo foi marcado por inú-
meros momentos de come-
moração junto à população 
em diversas inaugurações. 

além das unidades de 
saúde, sete novas creches 

já foram inauguradas e 
duas escolas reformadas e 
reinauguradas. uma delas 
é a escola Municipal Bis-
po Moacyr costa de oli-
veira, no bairro Xavantes, 
que foi construída e equi-
pada com uma estrutura 
moderna com capacidade 
para receber cerca de 900 
alunos. ao todo, Belford 

Roxo atende mais de 44 
mil alunos na rede muni-
cipal de educação. “Sou 
educadora e acredito que a 
educação pode mudar um 
país. o prefeito Waguinho 
arregaçou as mangas e, em 
pouco tempo, mudou a si-
tuação. Hoje, a educação 
de Belford Roxo melho-
rou bastante e isso é mo-

tivo de orgulho para todos 
nós”, concluiu a deputada 
Federal daniella do Wa-
guinho, que também é pri-
meira dama do município.

Nos últimos anos, a ci-
dade também recebeu in-
vestimentos para dar mais 
qualidade de vida às pes-
soas. cerca de 10 espaços 
de lazer foram inaugura-
dos. as novas praças revi-
talizaram diversos locais, 
como no Bairro Jardim 
das acácias, onde uma 
grande lixeira foi substitu-
ída pela “praça da Filoso-
fia”, com quadra, parqui-
nho e academia ao ar livre. 
além disso, a cidade tem 
o maior projeto de esporte 
e lazer da cidade (pelc) 
a nível municipal. o pelc 
movimenta cerca de 16 
mil pessoas na cidade com 
diversas atividades dis-
tribuídas em 40 núcleos, 
como natação, modalida-
des de dança, ginástica e 
muitos esportes.

 a cidade também tem 
muito que comemorar 
com o programa “Seu 
Bairro de cara Nova” tem 
mudado, de fato, a cara de 
Belford Roxo. o progra-
ma tem feito obras de sa-
neamento, pavimentação, 
drenagem e asfalto desde 
2017 e beneficia cerca de 
30 bairros, como Jardim 
das acácias, piam, Nova 
aurora, Heliópolis e Bom 
pastor, entre outros.

Em carta, Sul e
Sudeste pedem auxílio 

financeiro à União

governadores (foto) 
dos estados das regiões 
Sul e Sudeste se reuniram 
ontem para consolidar 
uma carta com pedidos 
ao executivo federal. No 
documento, eles elencam 
uma série de medidas 
que precisam ser tomadas 
para evitar um colapso 
econômico das unidades 
da Federação durante a 
pandemia do novo coro-
navírus (covid-19).

“É preciso que o go-
verno federal entenda que 
precisa descentralizar re-
cursos. É preciso socorrer 
os estados que, nesse mo-
mento, precisam de liqui-
dez”, disse o governador 
do Rio de Janeiro, Wilson 
Witzel, em coletiva de im-
prensa. de acordo com o 
governador, empréstimos 

não atenderão às neces-
sidades dos governos. “o 
Brasil não pode virar um 
grande banco para os es-
tados”. 

entre as medidas que 
constam na carta está a 
suspensão do pagamen-
to da dívida dos estados 
com a união e a recompo-
sição dos imposto sobre 
circulação de Mercado-
rias e Serviços (icMS), 
royalties e participações 
especiais, além da recom-
posição da queda da safra 
na região Sul. “a queda 
na arrecadação no Sul e 
Sudeste será grande. Nós, 
estados, não podemos 
emitir moeda, fazer em-
préstimos internacionais, 
sem o aval da união”, 
enfatizou o governador. 
Fonte: agência Brasil 
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o poder executivo pode ser autorizado a rema-
nejar os valores das receitas com multas do depar-
tamento de Trânsito do estado do Rio de Janeiro 
(detran-RJ) para o combate ao coronavírus. a de-
terminação é do projeto de lei 2.040/2020, dos de-
putados Mônica Francisco, Renata Souza, eliomar 
Coelho, Flavia Serafini e Dani Monteiro, todos do 
pSol, que a assembleia legislativa do estado do 
Rio de Janeiro (alerj) aprovou, em discussão úni-
ca, na última quarta-feira. 

Multas do Detran poderão ser 
‘armas’ contra o coronavírus 

um grupo de cientistas 
chineses anunciou o que 
parece ser uma esperan-
ça para o planeta se livrar 
do novo coronavírus. os 
pesquisadores isolaram 
vários anticorpos que 

considera “extremamen-
te eficientes” para impe-
dir a capacidade do novo 
coronavírus de entrar nas 
células, o que pode ser 
útil tant para tratar quanto 
para prevenir a covid-19. 

Zhang linqi, da univer-
sidade Tsinghua, de pe-
quim, disse que um remé-
dio feito com anticorpos 
como os que sua equipe 
descobriu poderia ser 
usado de forma mais efi-

caz do que as abordagens 
atuais, incluindo o que ele 
chamou de tratamentos 
“limítrofes”, como o plas-
ma. o plasma contém an-
ticorpos, mas é limitado 
pelo tipo de sangue.

Enfim, uma luz no fim do túnel 

RepRodução/RedeS SociaiS 

Rio da Ostras 
registra dois casos 

de coronavírus

as medidas restriti-
vas, reclamam por lá, 
teriam sido tomadas 
com atraso – Foto: re-
produção/site/amorna-
viagem.com

Em nota oficial a Pre-
feitura de Rio das os-
tras comunicou na noite 
do úlitmo sábado que 
foram registrados dois 
casos de contaminação 
pelo coronavírus na ci-

dade. a contamina, pelo 
que está na nota, a con-
taminação teria ocorri-
do em família. de acor-
do com a prefeitura, “a 
confirmação veio por 
conta de um resultado 
positivo de uma senho-
ra de 70 anos, moradora 
de itaboraí, mãe e avó 
das duas pessoas infec-
tadas, que veio visitar a 
filha e o neto”.

divulgação/goveRNo do eSTado 

Gripe: estratégia de Saúda de Família 
de S. J. Meriti vacina idosos em casa 

campanha 

Elizeu
Pires

WWW.ELIZEUPIRES.COM

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

o Ministério da Saúde publicou 
portaria que determina o cadastro de 
14 categorias da área da saúde para re-

alizar capacitação, em caráter emergencial, para 
trabalhar pelo Sistema Único de Saúde (SuS) no 
combate ao novo coronavírus.

Aproximadamente 33% dos municípios 
brasileiros têm, no máximo, dez respira-
dores mecânicos nos hospitais públicos 

e privados. o equipamento é essencial para ga-
rantir a sobrevivência de pacientes com quadros 
severos da covid-19.

instituto de previdên-
cia dos Servidores do 
Município de Nilópolis 
(previnil) tem atendido 
os seus segurados reali-
zando o processo de pen-
são totalmente on-line. 
isso visa oferecer uma 
alternativa neste período 
de isolamento social. 

Segundo a presiden-
te do instituto, danielle 
agero, o requerente não 
precisa de compare-
cer, bastando entrar em 
contato através do apli-
cativo de mensagem 
Whatsapp, cujo número 
disponibilizado é (21) 
98921-0923.

PENSãO ON-LINE

PELO ZaP II

dados publicados pela 
revista exame em 2013 
mostrou a locanty, cabe-
ça de um grupo empresa-
rial formatado por João 
alberto Fellipo Barreto, 
em 17º lugar numa lista 
com as 70 companhias 
mais acionadas na Justi-
ça do Trabalho. 

porém, pelo menos 
em valença, no Sul do 
RJ, o grupo não pode 
alegar queda no fatura-
mento para não honrar 
compromissos trabalhis-
tas, pois de 2013 para 
cá, recebeu uma soma 
de R$ 59,2 milhões até 
último dia 31 de março.

liStA neGRA i

FAtuRAMentO ii

DiRetO AO pOntO

para atender ido-
sos que não po-
dem sair de suas 

casas, a prefeitura de 
São João de Meriti, 
por meio da Secretaria 
Municipal de Saúde, 
conta com a estratégia 
de Saúda de Família - 
eSF. o programa leva 
atendimento àqueles 
pacientes cadastrados 
nas unidades mais pró-
ximas de suas residên-
cias, através da ida dos 
profissionais às suas 
respectivas casas.

Na última quarta-fei-
ra os agentes do posto 
de saúde de vila Rosa-
li visitaram os pacientes 
para fazer a imunização 
contra a gripe. centenas 
de doses são aplicadas 
durante as campanhas 
promovidas pela Secre-
taria de Saúde da cidade.

Marluce dos Santos, 
de 75 anos, disse que 

estava querendo tomar 
a vacina contra a gripe e 
ficou feliz que as equipes 
estiveram no seu bairro. 
“eu não estou nem sain-
do, meus filhos não dei-
xam e achei muito bom 
que eles vieram aqui, an-
tes alguém tinha que me 
levar”, disse.

Já a senhora Marceli-
na da Silva, de 52 anos, 
contou que as equipes 
sempre vão até sua casa 
onde vivem dois idosos 
com mais de 60 anos, 
“Toda vez que procu-
ro sempre sou atendida, 
eles já vêm aqui há mui-
to tempo”, afirmou.

de acordo com a en-
fermeira aline Torquato, 
uma das responsáveis 
pelas equipes da eSF do 
posto da vila Rosali, dia-
riamente a unidade rece-
be as doses da Secretaria 
Municipal de Saúde que 
são preparadas e dividas 
para as quatro equipes 

que compõe a unidade.

Agentes nos bairros 
os agentes percor-

rem o bairro atendendo 
os moradores em suas 
casas. “auxiliamos to-
dos que nos procuram 
na unidade, mas nossas 
equipes também reali-

zam o cadastro nas ruas. 
Nós acompanhamos as 
pessoas e suas famílias 
e trabalhamos conforme 
a necessidade do terri-
tório que o posto cobre, 
assistindo hipertensos, 
gestantes, acamados e 
outros, não deixamos 
ninguém sem assistên-
cia.

a prefeitura de São 
João de Meriti segue 
realizando as vacinas 
contra a gripe para ido-
sos (a partir de 60 anos) 
e profissionais de saú-
de, nos pontos listados 
abaixo, das 10h às 14h. 
Não deixe de se imuni-
zar.

Confira os pontos 
de vacinação: detran 
- drive-Thru (em fren-

te ao Shopping gran-
de Rio); vila olímpica 
(Rua Milton, s/n); cen-
tro cultural Meritiense 
(Rua panamense, s/n); 
colégio progressão (av. 
do comércio, 40); clu-
be do Fazenda (av. per-
nambucana, 2011).

Enfermeira prepara kits para pacientes cadastrados 

Coronavírus: cartilha para orientar população em situação de rua 
Será lançada hoje, a 

‘cartilha de orientações 
para população em situ-
ação de rua e iniciativas 
sociais na prevenção do 
coronavírus’. iniciativa 
dos urbanistas contra o 
corona em conjunto com 
o Sisejufe – Sindicato dos 

Servidores das Justiças 
Federais no estado do Rio 
de Janeiro, da pastoral da 
população de Rua, e com 
suporte técnico de médi-
cos e outros voluntários, 
estará disponível para 
todo o Brasil com distri-
buição gratuita.

a cartilha foi elabora-
da em duas versões. uma 
voltada à população em 
situação de rua, que traz 
orientações para a preven-
ção, informações sobre 
sintomas da doença, o que 
fazer em caso de suspeita 
e direcionamento a hos-

pitais para pronto atendi-
mento, além de fornecer 
uma lista com redes de 
apoio, como lugares para 
se alimentar e tomar ba-
nho. a segunda versão é 
destinada aos voluntários 
que atendem a essa popu-
lação.

“com a quarentena que 
se estabeleceu nas cidades 
e as restrições à abertura 
do comércio, a popula-
ção em situação de rua se 
viu privada de alimentos 
e doações, com isso, uma 
grande comunidade soli-
dária foi espontaneamente 

formada para dar assistên-
cia a eles. decidimos en-
tão, produzir informação 
de prevenção para essa 
rede, com foco nas duas 
pontas”, conta Éric gallo, 
arquiteto dos urbanistas 
contra o corona,  que en-
cabeça o projeto.
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a superação de João Saci, atleta
que venceu cinco vezes o câncer
Atleta paralímpico e escritor dá conselhos para superar dificuldades

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

a pandemia do 
coronaví rus 
está trazendo 

medo, desalento e frus-
trando expectativas de 
crescimento econômi-
co em todo o mundo. 
com o número de infec-
tados a nível global pas-
sando das centenas de 
milhares e as projeções 
da oMS de milhões de 
pessoas contraindo o 
vírus nos próximos me-
ses, muitos procuram 
maneiras de se mante-
rem otimistas, não se 
desesperar e continuar 
com a vida mesmo em 
meio a quarentena e as 
mudanças.

o atleta paralímpico e 
palestrante João carlos, 
conhecido como João 
Saci nas redes sociais, é 
um exemplo de supera-
ção para se espelhar em 
dias difíceis como estes. 
depois de vencer o cân-

cer 5 vezes em um inter-
valo de 15 anos e mes-
mo após perder mais da 
metade de um pulmão 
e uma das pernas, João 
Saci se tornou atleta pa-
ralímpico, conquistou 
mais de 40 medalhas em 
campeonatos e se rein-

ventou profissionalmen-
te, se tornando também 
escritor e empreendendo 
viagens por todo o país 
onde fala sobre como 
encontrar força para 
vencer as situações mais 
adversas, mesmo contra 
tudo e todos que dizem 

que não é possível.
ele revela como en-

contrar forças para ven-
cer em meio a crises, 
inclusive em tempos 
de pandemia do coro-
navírus. “Situações de 
doença e epidemias 
como essas nos fazem 

perceber que o que es-
tamos passando agora 
pode se tornar pequeno 
diante do sofrimento de 
outras pessoas e situa-
ções. Mesmo quando 
não estamos motivados, 
quando estamos a ponto 
de desistir, a força para 

vencer qualquer situa-
ção pode ser encontrada 
nos exemplos, no fato 
de olharmos para o lado 
e vermos exemplos de 
pessoas como nós que 
tiraram força da fra-
queza e foram além dos 
próprios limites.”

FoToS: divulgação

“Colocar o foco da mente para longe do problema é importante para vencer o coronavírus”, ensina Saci

Coronavírus: presidente do vasco 
defende fim do Campeonato Estadual 

por conta do surto 
do novo coronavírus no 
planeta, diversas compe-
tições de futebol foram 
paralisadas ao redor do 
mundo, inclusive no Bra-
sil. em meio à suspensão 
do campeonato esta-
dual do Rio de Janeiro, 
o presidente do vasco, 
alexandre campello de-
fendeu o encerramento 
do torneio, por conta das 
datas, em entrevista ao 
globoesporte.

“eu acho que é uma 
situação difícil. Não 
existe uma solução ideal 
nesse momento. a gente 

não sabe quando vai re-
tomar o campeonato. Se 
ele recomeçar em maio, 
acho que a gente conse-
gue uma data para aca-
bar com o estadual. Se 
for começar em junho 
ou julho, acho que fica 
extremamente difícil a 
gente adaptar o Brasilei-
ro e o estadual. acho que 
para os clubes grandes, 
se essa paralisação se 
estender muito, talvez o 
melhor fosse priorizar o 
Brasileiro e declarar um 
vencedor para o estadu-
al, enfim, não concluir o 
campeonato regional.

>> JúnioR LoPES - 
o vasco da gama tem 
aproveitado o período 
de paralisação das com-
petições para promover 
mudanças em seu depar-
tamento de futebol. após 
efetivar o ídolo Ramon 
Menezes como treina-
dor e anunciar o vitorio-
so antônio lopes para a 
função de coordenador 
técnico, o cruzmaltino 
acertou, após convite do 
vice de Futebol, José 
luis Moreira, o retorno 
de um conhecido para 
o cargo de auxiliar téc-
nico: Júnior lopes, que 

trabalhou no clube nas 
décadas de 90 e 2000. o 
profissional de 46 anos 
acumula passagens por 
grandes equipes do fu-
tebol nacional, casos de 
cruzeiro, Flamengo, pal-
meiras, goiás e athletico 
paranaense, tendo nesse 
período a oportunidade 
de trabalhar, entre outros, 
com vanderlei luxem-
burgo e Mano Menezes, 
dois dos mais vencedores 
treinadores do país. Jú-
nior lopes também pos-
sui em seu currículo uma 
trajetória de cinco anos 
na Seleção Brasileira.

João conquistou mais de 
40 medalhas em campeonatos 

no Brasil e no Mundo

João Saci aponta os pa-
ralelos entre a luta que en-
frentou contra o câncer e 
o desafio da pandemia do 
covid-19. “Hoje tudo que 
temos que fazer é ficar-
mos em casa, manter a hi-
giene em dia e apertar os 
cintos em relação a gas-
tos. É uma mudança radi-
cal de rotina e de padrão 

de vida, mas necessária. 
Tudo isso pode gerar mui-
to estresse. ainda mais 
que estamos a todo mo-
mento olhando notícias, 
seja na internet, redes so-
ciais ou na Tv a respeito 
do vírus, o que gera medo 
e ansiedade. contudo, na 
época que tive câncer eu 
evitava ficar pensando 

nisso o tempo inteiro, evi-
tava pesquisar a respeito 
da doença, senão ia ficar 
paranóico com todas as 
possibilidades do que po-
deria acontecer, já que as 
minhas chances de sobre-
vivência eram realmen-
te mínimas. Fazia coisas 
para me distrair, como ler 
livros, jogar vídeo game, 

ver filmes. E hoje temos 
uma infinidade de outras 
opções no nosso celular. 
colocar o foco da mente 
para longe do problema é 
importante para encontrar 
forças, seja para vencer o 
coronavírus, para vencer 
o câncer ou para vencer 
qualquer grande proble-
ma.”

quARentenA
o atleta conta que 

estratégia adotou du-
rante o tratamento 
contra o câncer. “du-
rante meu tratamento 
de quimioterapia fiquei 
11 dias internado e de 
certa forma isolado, 
pois não havia tv, não 
havia celular com in-
ternet e eu ia vivendo 
um dia de cada vez. 
Eu evitava ficar ansio-
so pelo dia que sairia, 
eu só pensava que era 
um dia a menos de tra-
tamento e um a mais 
de vida. eu ia vivendo 
um dia de cada vez e 
fazendo tudo que era 
necessário para chegar 
bem no final. Acredi-
to que se fizermos o 
mesmo durante o iso-

lamento por causa do 
coronavírus as coisas 
vão ficar bem. Se ficar 
só pensando no fim da 
quarentena, no fim do 
surto, você vai ficar 
muito ansioso e isso só 
vai ser prejudicial.”

para João, hoje há 
muito mais ferramen-
tas para ocupar a mente 
durante a quarentena: 
“Tem sites liberando 
cursos gratuitos, então 
você pode aproveitar o 
momento pra capaci-
tar, ou fazer um curso, 
a academia que treino 
tá disponibilizando 
treinos para fazer em 
casa e tem aquelas pes-
soas que ainda podem 
trabalhar em home 
office”.

O pARAlelO entRe CânCeR e COROnAvíRuS

TENha UM PROPÓSITO
Segundo o palestrante 

e escritor, outra coisa que 
pode manter as pessoas 
ocupadas e com a sani-
dade mental em dia é ter 
um propósito em viver 
que vá além da própria 
vida: “eu falo muito na 
palestra que temos que 

ter um propósito e que 
nesse momento podemos 
ter um propósito muito 
bonito, que é pensar no 
próximo, se estamos em 
casa é para o bem de toda 
a sociedade, e não só pelo 
nosso bem. É procurar 
entender que ao final de 

tudo isso, vamos poder 
reunir novamente com 
os amigos, ir ao parque, 
cinemas e shoppings, e o 
mais importante, muitas 
vidas serão preservadas 
por nossa atitude. É belo 
saber que você está fa-
zendo isso pensando no 

bem do outro. Melhor 
afastar neste momento, 
porque senão o encontro 
pode não acontecer. Nos 
momentos de maiores 
angústias lembre-se do 
seu propósito que você 
suportará as dores do mo-
mento.”

“A gente não sabe quando vai retomar o 
campeonato”, diz Alexandre Campello

vaSco / divulgação
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Supremo libera governadores e
prefeitos para restringir locomoção

GERAL

pandemia

Prefeitura editou o decreto 4873 que determina uma série de 
restrições para evitar o aumento de casos da doença no município

Belford Roxo prorroga medidas 
restritivas por mais 15 dias

RaFael BaRReTo/pMBR

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

a prefeitura de 
Belford Roxo 
contabiliza até o 

momento 100 casos noti-
ficados, sendo três confir-
mados (incluindo um óbi-
to), 11 descartados e 86 
em investigação. o muni-
cípio baixou medidas res-
tritivas temporárias que 
incluem o fechamento do 
comércio, excetuando-se 
apenas algumas ativida-
des, como supermercados 
e farmácias, entre outros. 
o sistema de saúde da 
cidade conta com cinco 
unidades de emergência 
com 208 leitos para tratar 
os pacientes de corona-
vírus. Nesta quarta-feira 
(01/04), a prefeitura edi-
tou o decreto 4873 pror-
rogando por mais 15 dias 
uma série de restrições 
para evitar o aumento de 
casos da doença no muni-
cípio.

uma das principais 
medidas adotada pela 
prefeitura no combate 
ao coronavírus foi evi-
tar aglomeração de pes-
soas em diversos locais. 
Seguindo o governo do 
estado, o município res-
tringiu o funcionamento 
de determinados setores 
do comércio. “Tomamos 
uma série de medidas 
em consonância com o 
Ministério da Saúde e o 
governo estadual. Nosso 
objetivo é evitar que as 
pessoas fiquem circulan-
do nas ruas à toa. Restrin-
gimos o funcionamento 

de bares, lanchonetes e 
restaurantes, por exem-
plo, para que as pessoas 
se conscientizem e fiquem 
em casa. o momento é 
sério e precisamos da co-
laboração de todos para 
superarmos essa crise eli-
minarmos a ameaça dessa 
doença”, argumentou o 
prefeito Wagner dos San-
tos carneiro, o Waguinho, 
lembrando que é funda-
mental lavar as mãos com 
água e sabão, além de uti-
lizar álcool em gel.

de acordo com o novo 
decreto, fica autorizado 
em todo o município de 
Belford Roxo o funciona-
mento de supermercados 
e pequenos estabeleci-
mentos, tais como: lojas 
de conveniência, mer-
cado de pequeno porte, 
açougue, aviário, padaria, 
lanchonete, hortifrúti e 
demais estabelecimentos 
congêneres que se desti-
nam à venda de alimen-
tos, bebidas, materiais de 
limpeza e higiene pessoal, 
lojas de materiais de cons-
trução, oficinas mecâni-
cas, borracharias e casas 
lotéricas. a determinação 
é que nesses locais se já 
evitado qualquer tipo de 
aglomeração.

o decreto autoriza ain-
da o funcionamento de 
forma irrestrita de todos 
os serviços de saúde, 
como hospitais, clínicas, 
laboratórios e estabeleci-
mentos congêneres, ain-
da que esses funcionem 
no interior de shopping 
centers, centros comer-
ciais e estabelecimentos 

congêneres. está liberado 
também o funcionamento 
de forma plena e irrestrita 
de supermercados, mer-
cados e demais estabele-
cimentos comerciais que 
possuam em seu cNae 
(Classificação Nacional 
de atividades econômi-
cas) os serviços de varejo 
e comercialização de pro-
dutos alimentícios.

os estabelecimentos 
comerciais deverão aten-
tar sobre a necessidade 
de afastamento entre os 
consumidores com dis-
tância mínima de um me-
tro e sem aglomeração de 
pessoas. cada loja deverá 
dispor de quantidade su-
ficiente de colaboradores 
para assegurar o pleno 
funcionamento de suas 
atividades, como forma 
de garantir o abasteci-
mento da população. os 
estabelecimentos deverão 
disponibilizar, sabone-
te líquido, papel toalha e 
água corrente para a cor-
reta assepsia de clientes e 
funcionários.

para garantir o abaste-
cimento dos estabeleci-
mentos descritos, ficam 
suspensas, enquanto per-
durar a vigência do esta-
do de calamidade pública 
e em caráter excepcional, 
todas as restrições circu-
lação de caminhões e veí-
culos destinados ao abas-
tecimento de alimentos.

 o decreto suspende 
por 15 dias as seguintes 

atividades:
- Realização de evento 

e de qualquer atividade 

com a presença de públi-
co, ainda que previamente 
autorizadas, que envolve 
aglomeração de pessoas, 
tais como: evento despor-
tivo, show, salão de festa, 
casa de festa, feira, evento 
científico, comício, passe-
ata e afins, bem como, em 
locais de interesse turísti-
co;

- atividades coletivas 
de cinema, teatro e afins;

- a visita a pacientes 
diagnosticados com o 
covid-19, internados na 
rede pública ou privada 
de saúde;

- as aulas, sem prejuízo 
da manutenção do calen-
dário recomendado pelo 
Ministério da educação, 
nas unidades da rede pú-
blica e privada de ensino, 
inclusive nas unidades de 
ensino superior;

- o curso do prazo pro-
cessual nos processos 
administrativos perante a 
administração pública do 
estado do Município de 
Belford Roxo, bem como, 
o acesso aos autos dos 

processos físicos;
- o transporte de passa-

geiros por aplicativo, no 
que tange ao transporte 
de mais de um passageiro, 
devendo fornecer álcool 
ao passageiro;

- Funcionamento de 
academia, centro de gi-
nástica e estabelecimen-
tos similares;

- Funcionamento de 
shopping centers, centros 
comerciais e estabeleci-
mentos congêneres. a pre-
sente recomendação não 
se aplica aos supermerca-
dos, farmácias e serviços 
de saúde, como hospitais, 
clínicas, laboratórios e 
estabelecimentos congê-
neres, em funcionamento 
no interior dos estabe-
lecimentos descritos no 
presente inciso;

- Funcionamento de 
bar, restaurante, lancho-
nete e estabelecimentos 
congêneres, limitando o 
atendimento ao público 
a 30% (trinta por cento) 
da sua capacidade de lo-
tação, com a normalidade 

de entrega e retirada de 
alimentos no próprio es-
tabelecimento.

Morte de aposentado
Na última terça-feira, 

o aposentado Nazareno 
Rodrigues da costa, 72 
anos, faleceu no Hospi-
tal Fluminense vítima do 
coronavírus. o pacien-
te recebeu os primeiros 
socorros no dia 27 de 
março, na upa do Bom 
pastor, onde fez todos os 
exames. No dia seguinte, 
Nazareno Rodrigues da 
costa retornou à upa e 
ficou internado. Na uni-
dade, o aposentado fez o 
teste Swab, que detecta a 
provável contaminação 
por coronavírus.

Na última segunda-
-feira, Nazareno foi 
transferido para o Hos-
pital Fluminense, que é 
do município, onde ficou 
na uTi com respirador 
e monitorado por uma 
equipe médica. ele não 
resistiu às complicações 
e morreu.

o decreto restringe algumas atividades comerciais para evitar aglomerações. Farmácias e supermerca-
dos continuam funcionando, pois são consideradas atividades essenciais

Temporariamente, o 
centro de Referência 
especializado para po-
pulação em Situação de 
Rua (centro pop) está 
fornecendo alimenta-
ção e higienização na 
escola Municipal pro-
fessor paris (Rua padre 
José Beste, 341 - vila 
dagmar). a Secretaria 
de assistência Social 

e cidadania esclare-
ceu que a mudança 
tem o objetivo de evi-
tar aglomerações neste 
momento de atenção 
mundial à prevenção ao 
coronavírus. No local 
são feitos 30 atendi-
mentos por dia.

o procedimento 
normal para utilizar o 
centro pop é fazer um 

cadastro e acompa-
nhamento técnico para 
conhecer a história de 
vida da pessoa para po-
der ajuda-la. Mas, en-
tendendo as circunstân-
cias específicas desse 
período, a Secretaria de 
assistência Social e ci-
dadania não está fazen-
do credenciamento para 
evitar aglomerações. 

MORADOReS eM SituAçãO De RuA

Nova Iguaçu: vacinação contra gripe será suspensa nesta sexta
a campanha Nacio-

nal de vacinação contra 
a gripe será novamente 
suspensa em Nova igua-
çu nesta sexta-feira (3). 
as 12 mil doses, rece-
bidas na última terça-
-feira (31) terminaram 
nesta quinta-feira (2).  a 
Secretaria Municipal de 

Saúde (SeMuS) já soli-
citou ao governo do es-
tado uma nova remessa 
de lotes comprados pelo 
Ministério da Saúde. 

esta é a terceira vez 
que a imunização é in-
terrompida na cidade por 
falta de vacina. a cam-
panha começou no dia 

23 de março e já vacinou 
cerca de 75 mil pessoas 
em Nova iguaçu, prin-
cipalmente idosos com 
mais de 60 anos e profis-
sionais da saúde, públi-
co-alvo dessa primeira 
fase, que se encerra em 
15 de abril. Para atender 
a população nesta cam-

panha, que vai até 23 de 
maio, Nova iguaçu tem 
uma rede de 50 salas de 
imunização, além de dois 
postos montados no de-
tran do Bairro Botafogo e 
no Shopping Nova igua-
çu, onde as pessoas são 
vacinadas sem sair de 
seus veículos.

Esta é a terceira vez que a imunização é 
interrompida na cidade por falta de vacina

 RapHael BiTTeNcouRT/pMNi
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Acusado de sequestro e estupro 
é reconhecido por outra vítima

RepRodução/RedeS SociaiS

Ricardo Ferreira Rabello, de 43 anos, é citado em outra investigação da Polícia Civil. 
Ele virou réu pelos dois crimes, além de cárcere privado duplamente qualificado 

Ricardo Ferreira 
Rabello (foto), de 
43 anos, foi reco-

nhecido por outra vítima, 
uma criança, em outra 
investigação da polícia 
civil. ele é acusado de 
sequestro e estupro contra 
uma menina de 9 anos em 
duque de caxias, no mês 
passado. 

a juíza da 1ª vara cri-
minal de duque de ca-
xias, alexandra Rocha 
da lima Roidis, aceitou 
a denúncia do Ministério 
público estadual contra 
o réu pelos crimes de es-
tupro de vulnerável, se-
questro e cárcere privado 
duplamente qualificado 
no último dia 27 e teve a 
prisão preventiva decreta-
da.

“Frise-se que constam, 

ainda, suspeitas da práti-
ca de outros crimes com o 
mesmo ´modus operandi´ 
e que, ao menos, uma ou-
tra criança teria reconhe-
cido o réu, apontando in-
clusive uma carcterística 
que lhe é bem peculiar, 
qual seja, a existência de 
verrugas em sua face”, es-
creveu a juíza da 1ª vara 
criminal em caxias em 
sua decisão. a possibili-
dade de Ricardo ter feito 
novas vítimas foi usada 
pela magistrada comoum 
dos argumentos para 
mantê-lo preso.

Prisão temporária 
No dia 12 do mês pas-

sado, ele havia sido preso 
temporariamente por po-
liciais da 60ª dp (campos 
Elíseos) que finalizou a 
investigação, indiciou o 
marginal e pediu sua pri-
são preventiva, que tem 

prazo indeterminado.
as investigações apon-

tam que Ricardo seques-
trou a menina de 9 anos 
na praça do galo, no par-
que Fluminense, em du-
que de caxias, no dia 8 
de março. ele abordou a 
garota quando ela saiu do 
pula-pula e passou a per-
suadí-la oferecendo como 
presente um urso de pelú-
cia que teria em sua casa.

ainda segundo as in-
vestigações, por volta 
das 21h, Ricardo saiu da 
praça levando a menina, 
colocando-a na garupa de 
sua bicicleta e seguindo 
em direção à sua casa. o 
homem é acusado de ter 
praticado diversos atos 
libidinosos na menina em 
sua residência.

assustado com a reper-
cussão do caso, o crimin-
moso libertou a menina 
e a levou até a Rodovia 

Washington luís, onde a 
deixou. a criança foi en-
contrada por um homem 
que acionou a polícia Mi-
litar. Segundo a polícia, 
antes de libertar a garota, 
o acusado fez ameaças de 

morte à vítima e ordenou 
que ela contasse à polícia 
uma história inventada 
por ele. após ser preso, 
Ricardo confessou o cri-
me na delegacia na pre-
sença de uma advogada. 

a 60ª possui um núme-
ro de Whatsapp (21 
98596-7244) que dis-
ponibiliza à popualação 
para que sejam feitas 
denúncias. o anonimato 
é garantido.

um homem de 20 anos 
foi preso por policiais 
militares acusado de es-
tuprar de uma menina de 
apenas 11 anos, que havia 
conhecido por meio das 
redes sociais.  o crime te-
ria ocorrido na casa da ví-
tima, no distrito de pedro 
do Rio, em petrópolis. 
ela já foi submetida ao 
exame de corpo delito e 
o resultado deu positivo. 

os atos foram cometidos 
por mais de uma vez.

o crime foi descoberto 
porque o pai da menina 
percebeu a circulação do 
rapaz por sua proprieda-
de. acreditando que se 
tratasse de um invasor e 
que aquilo seria o início 
de um roubo, acionou a 
pM. Quando os agentes 
chegaram, o homem ain-
da estava na propriedade 

e não reagiu à prisão. Na 
ocasião, ele alegou que 
estava no local a convite 
da menina. a calça e o tê-
nis do suspeito estavam 
guardados no quarto da 
garota.

ele contou à polícia a 
forma como se conhece-
ram e revelou que ambos 
já haviam se relacionan-
do há algum tempo pelas 
redes sociais, até que de-

cidiram se conhecer pes-
soalmente. a partir daí, 
passaram a ter contato 
íntimo frequente. a me-
nina, no entanto, negou 
conhecer o suspeito, que 
foi levado para a 106ª dp, 
em itaipava, e autuado 
em flagrante pelo crime 
de estupro de vulnerável. 
o suspeito foi transferido 
para o sistema prisional 
do Rio de Janeiro.

PRESO POR ESTUPRaR MENINa dE 11 aNOS NO dISTRITO dE PEdRO dO RIO
 RepRodução/RedeS SociaiS 

pM do Segurança presente 
é baleado em Belford Roxo
um policial do pro-

grama Segurança pre-
sente foi baleado duran-
te uma abordagem, na 
tarde ontem, em Belford 
Roxo. o caso aconte-
ceu na avenida augusto 
vasco aranha, próximo 
a antiga garagem da ca-
ravelle. o policial foi 
levado para  Hospital 
Municipal de Belford 
Roxo e, posteriormen-
te, encaminhado para o 
Hospital central da po-
lícia Militar (HcpM). o 
estado de saúde dele é 
estável. 

de acordo com as 
primeiras informações, 
a guarnição de moto-
patrulhamento formada 
pelos soldados carva-
lho e vieira  regressava 
do 20º BpM (Mesquita) 
onde foi abastecer os 
veículos, quando sur-
preendeu dois marginais 
praticando um roubo a 
uma pedestre. ao avis-
tar a viatura, os suspei-
tos atiraram contra os 
pMs, que revidaram. Na 
troca de tiros, o soldado 
vieira acabou atingido 
na altura do ombro. o 

militar fingiu que estava 
morto e os criminosos 
conseguiram fugir para 
o Morro do castelar. o 
outro PM não ficou fe-
rido. 

Soldado Reinaldo Vieira 
foi baleado no ombro 

- RepRodução/RedeS SociaiS 

Enfermeiro estrangula namorada: 
‘Me passou coronavírus’, diz ele

itália - a médica italia-
na lorena Quaranta, de 27 
anos, foi morta por estran-
gulamento pelo próprio 
namorado, o enfermeiro 
antonio de pace , de 28 
anos, na região de Furci 
Siculo, localizada na Sicí-

lia. a polícia relatou que o 
homem estrangulou a par-
ceira por acreditar que ela 
o havia contaminado com 
a covid-19.

depois de cometer o 
crime, o assassino conta-
tou a polícia e confessou 

o crime. antes disso, ele 
tentou se suicidar, cortan-
do os pulsos. “eu matei 
ela porque ela me passou 
coronavírus”, disse de 
pace aos investigadores 
após ser levado em custó-
dia.

plantão

Ladrões arrastam ex-PM desacordado 
e tentam sacar grana com biometria 
cinco ladrões arrasta-

ram um ex-policial mi-
litar, de 47 anos, que es-
tava desacordado, para 
um caixa eletrônico que 
fica na rodoviária Rober-
to Silveira, em campos 
dos goytacazes, no Norte 
Fluminense, na madruga-

da da última terça-feira. 
a ação foi registrada 

por câmers de segurança. 
de acordo com a pM, 

os suspeitos tentaram 
usar a biometria da víti-
ma para sacar dinheiro. 
a polícia informou que a 
vítima foi encaminhada 

para o Hospital Ferreira 
Machado. ainda segundo 
a corporação, o ex-pM 
foi excluído do batalhão 
da polícia Rodoviária 
estadual (BpRv) e tem 
anotações pelos crimes 
de ameaça, injúria, e vio-
lência doméstica.

Suspeito de tráfico de drogas é preso em Itaboraí
Um homem identifica-

do apenas como ‘Queixa-
da’, suspeito de traficar 
drogas na comunidade 
Reta velha, em itaboraí, 
na Região Metropolita-
na, foi preso pela polícia 
Militar na tarde da última 
quarta-feira. a corporação 
informou que agentes da 

35º BPM (Itaboraí) foram 
acionados após receberem 
uma denúncia de que o 
criminoso estaria no local.

após buscas, o bandido 
acabou preso em uma casa 
na região com 95 fracos 
de lança-perfume, 60 tiras 
de maconha, pasta base 
de cocaína, material para 

endolação, uma réplica 
de pistola, duas coronhas 
para fuzil, seis carregado-
res, além de quatro muni-
ções. 

o homem foi preso e 
encaminhado a 71ª dp 
(itaboraí), onde responde-
rá por tráfico de drogas e 
posse ilegal de arma. 

Traficante é baleado no Morro do dendê
Um suspeito de tráfico 

de drogas foi preso após 
ser ferido durante um con-
fronto com policiais mi-
litares na comunidade do 
dendê, na Zona Norte do 
Rio. No local, atuam agen-
tes do 17º BpM (ilha do 

governador), em conjun-
to com  22º BpM (Maré), 
desde a manhã de ontem. 
de acordo com a pM, o 
marginal foi socorrido ao 
Hospital Municipal evan-
dro Freire, também na ilha 
do governador. com ele, 

os militares apreenderam 
uma pistola e um rádio co-
municador. em outro pon-
to da região, um homem 
foi preso com um rádio 
comunicador. casos regis-
trados na 37ª dp (ilha do 
governador)
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Rio discute apoio 
para concessionários

transporte

•antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

M
un

DO OMS propõe criação de estações públicas de higiene 
geNeBRa - o di-

retor-geral da orga-
nização Mundial da 
Saúde (oMS), Tedros 
adhanon ghebrey-
sus, propôs ontem a 
criação de estações 

de higienização com 
água limpa e sabão 
em áreas mais po-
bres. “Reconhece-
mos a necessidade de 
adaptar nossa orien-
tação para diferentes 

contextos, especial-
mente nas comuni-
dades mais pobres e 
vulneráveis”, disse 
ghebreysus.

para isso, a oMS 
recomendou que 

governos criem es-
tações públicas de 
higienização das 
mãos, com oferta de 
água limpa e sabão 
para que todos pos-
sam manter a higie-

ne adequada e evi-
tar a propagação do 
vírus Sars-cov-2. 
ele explicou que as 
recomendações de 
sempre lavar as mãos 
e manter o distan-

ciamento social têm 
que acompanhar “so-
luções inovadoras” 
em locais com pouca 
infra-estrutura para a 
distribuição de água 
limpa.

Governador se reuniu com representantes das concessionárias e operadoras 
de transporte público, do Ministério da Economia, do BNDES e do Banco Mundial. 

o governador Wil-
son Witzel se 
reuniu, na última 

quarta-feira, por video-
conferência, com repre-
sentantes das conces-
sionárias e operadoras 
de transporte público, 
membros do Ministério 
da economia, do BN-
deS e do Banco Mun-
dial para discutir formas 
de viabilizar a continui-

dade do funcionamento 
de trens, metrô, barcas 
e ônibus. os concessio-
nários estão enfrentan-
do queda na demanda 
de passageiros após as 
medidas adotadas para 
evitar a disseminação da 
covid-19 no estado do 
Rio de Janeiro.

Com redução de 70% 
a 85% no número de pas-
sageiros, os concessio-
nários e operadores dos 
serviços de transporte 
público estadual têm so-

licitado apoio em capital 
de giro para continuar 
atendendo à população, 
sobretudo, aqueles que 
atuam em serviços es-
senciais, como pessoal 
da saúde, policiais mili-
tares e de outras profis-
sões.  concessionários e 
operadores já indicaram 
que não terão fôlego fi-
nanceiro a curto prazo 
para manter as opera-
ções.

“as reuniões foram 
fundamentais para apro-

ximar todo o setor de 
transporte do Rio de Ja-
neiro das autoridades 
federais e buscar uma 
solução em conjunto”, 
disse o governador Wit-
zel.

Segundo o secretário 
de Transportes, delmo 
pinho, o Rio de Janeiro 
é o primeiro estado a ar-
ticular uma solução para 
os concessionários de 
transportes atravessarem 
a crise que tem reflexos 
econômico-financeiros. 

uma nova reunião está 
prevista para ocorrer na 
próxima quarta-feira.

“Fomos o primeiro 
estado a contactar as au-
toridades federais com o 
bloco de concessionários 
e operadores do sistema 
de Transporte. estamos 
indo bem e teremos um 
novo encontro por vide-
oconferência na próxima 
semana”, destacou o se-
cretário de Transportes, 
delmo pinho. 

Sistema multimodal
o secretário frisou, 

ainda, que o estado do 
Rio de Janeiro é o úni-
co do país a utilizar um 
sistema multimodal de 
transporte público me-
tropolitano integralmen-
te operado pelo setor pri-
vado. participaram das 
reuniões representantes 
da Supervia, MetrôRio, 
Fetranspor, ccR Barcas, 
Ministério da economia, 
BNdeS e Banco Mun-
dial.

Witzel durante videoconferência com os representantes 

parceria com supermercados 
para compra direta de produtores
a Secretaria de es-

tado de agricultu-
ra, pecuária, pesca e 
Abastecimento firma, 
a partir desta semana,  
uma parceria com re-
des de supermercados 
para possibilitar que 
pequenos produtores 
rurais disponibilizem 
seus produtos nestes 
estabelecimentos. o 
objetivo é colaborar 
com o escoamento da 
produção durante a 
pandemia do corona-
vírus.

“estamos atuando 
rápido para que o es-
tado tenha menos im-
pactos nesta crise. es-
tes agricultores terão 
a garantia da venda do 
seu produto dentro de 
grandes redes que fo-

ram mantidas abertas, 
apesar das importan-
tes restrições determi-
nadas. este apoio para 
eles é fundamental nes-
te momento”, disse o 
secretário de agricul-
tura, Marcelo Queiroz.

o primeiro negócio 
foi fechado entre uma 
grande rede de venda 
virtual e associações 
de produtores da Re-
gião Serrana que vai 
possibilitar a venda de 
alimentos da linha hor-
tifrutigranjeiros, como 
frutas, legumes e ver-
duras. os kits com os 
produtos foram entre-
gues na última terça-
-feira. outra venda foi 
fechada com a rede de 
supermercados Zona 
Sul e os produtos serão 

entregues na próxima 
semana.

para disponibilizar 
seus produtos para as 
grandes redes, os agri-
cultores precisam se-
guir alguns critérios 
como ofertar rastrea-
bilidade, disponibilizar 
código de barras, docu-
mentação, entre outros 
parâmetros. a secreta-
ria está apoiando e agi-
lizando estes processos 
para os agricultores 
selecionados, além de 
fazer a ponte com as 
empresas.

para ser incluído no 
projeto, os agriculto-
res podem entrar em 
contato com a secreta-
ria através do e-mail: 
seappa@agricultura.
rj.gov.br.

Governo cria Comissão 
de Petróleo e Gás

o governo do esta-
do do Rio de Janeiro 
criou uma comissão 
de petróleo, gás e Bio-
combustível (foto), que 
funcionará no âmbito 
da Secretaria de de-
senvolvimento econô-
mico, com o objetivo 
de elaborar uma pro-
posta de reforma para 
modernizar a legisla-
ção estadual do setor, 
que representa a sua 
maior aptidão natural 
dentro da Federação e 
maior parcela da arre-
cadação do estado. os 
membros da comissão 
não serão remunerados 
pelo seu trabalho.

“É um trabalho vo-
luntário em prol do 

estado. precisamos 
gerar oportunidades 
de investimentos que 
beneficiem a popula-
ção fluminense com 
emprego e renda, so-
bretudo no cenário de 
recessão global que te-
mos à frente”, explica 
o governador Wilson 
Witzel.

o grupo será integra-
do por representantes 
do governo estadual e 
por membros convida-
dos (representantes da 
indústria, autarquias e 
técnicos do segmento) 
tendo como objetivo 
melhorar a política pú-
blica voltada ao setor, 
mediante a elaboração 
de estudos, pareceres 

e propostas visando a 
modernização, simpli-
ficação e desburocrati-
zação das regras atuais 
no âmbito do estado 
do Rio de Janeiro.

a necessidade e o 
desejo do governo de 
modernizar a legisla-
ção do setor pertence 
a uma política pública 
de prestigiar a princi-
pal cadeia econômica 
do estado do Rio de 
Janeiro.

RepRodução 



9sexta-feira, 03 de abril de 2020 Hora

o prefeito Bruno 
de Souza (MdB) 
decidiu revogar o 

decreto que flexibilizava o 
funcionamento do comér-
cio no município. com a 
medida, o prefeito acom-
panha a uma determina-
ção do governo estadual 
que na última segunda-
-feira (30)decretou a pror-
rogação do isolamento so-
cial em todo estado.

a medida que permitia 
alguns setores do comér-
cio em Quatis a funcionar 
havia sido assinado na 
manhã da última sexta-
-feira (27), após um en-
contro entre o chefe do 
executivo e a cdl. po-
rém, na noite da mesma 
sexta-feira, o prefeito 
participou de uma video-
conferência com o gover-
nador Wilson Witzel, que 
solicitou aos municípios a 
manutenção das ações de 

distanciamento social.
“decidimos atender o 

pedido do governador e 
do secretário estadual de 
Saúde para que continue-
mos a executar as ações 
preventivas na cidade 
pelos próximos dias para 

que seja possível avaliar 
a evolução do vírus em 
nosso estado. conversei 
com os representantes do 
cdl que concordaram 
com a decisão e entende-
ram que o momento é de 
todos se unirem pelo bem 

da coletividade”, disse o 
prefeito.

Autorizados 
o decreto determina 

a suspensão por 15 dias 
o funcionamento dos es-
tabelecimentos de ativi-

dades comerciais e eco-
nômicas como lojas de 
móveis, roupas, calçados, 
material de construção e 
afins, autopeças e afins, 
serviços realizados ao ar 
livre ou em ambiente não 
confinado que comercia-

liza gêneros alimentícios 
e bebidas.

estão autorizados a 
funcionar estabelecimen-
tos considerados essen-
ciais ao abastecimento da 
população como super-
mercados, açougues, pa-
darias, mercearias e esta-
belecimentos congêneres 
de comércio de alimen-
tos, farmácias, serviços 
de entrega de gás e água, 
postos de gasolina e dos 
serviços de saúde, desde 
que sejam mantidos os 
cuidados preventivos de 
higienização e aglomera-
ção de pessoas.

as agências bancárias 
poderão funcionar para 
atendimento individual a 
aposentados, pensionis-
tas, beneficiários de pro-
gramas sociais, pessoas 
com direito a benefícios 
que não podem ser saca-
dos em caixas eletrôni-
cos. Também para desblo-
queio e cadastramento de 
senhas.

Flexibilização de medidas suspensas 
prorrogação 

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

Prefeitura de Quatis acompanha determinação do governo estadual de revogar decreto 
que permitia o funcionamento de alguns setores do comércio em todo o Estado

Município mantém decisão de manter distanciamento social 

divulgação/pMQ

a prefeitura de Resen-
de, através da Secretaria 
Municipal de assistência 
Social e direitos Huma-
nos, ainda aguarda a regu-
lamentação do governo 
Federal sobre um auxílio 
financeiro, no valor de R$ 
600, que será destinado a 
trabalhadores informais, 
microempreendedores 
individuais e desempre-
gados como combate aos 
efeitos do novo coronaví-
rus no país.  a partir daí, a 
prefeitura ajudará no pro-
cesso de orientação sobre 
como retirar o dinheiro, 
de maneira correta e com 
menor risco à saúde em 
tempo de pandemia do 
coronavírus.

o projeto foi aprovado 
na última segunda-feira 
(30), porém ainda pre-
cisa passar pela sanção 
presidencial, emissão de 
decreto e implementação 
do sistema digital. de 
acordo com a Secretaria 
Municipal de assistên-
cia Social, com esta eta-
pa do processo ainda em 
aberto, a população ainda 
deve aguardar para saber 
como irá receber o bene-
fício. assim, por enquan-

to os possíveis beneficiá-
rios não devem procurar 
os cRaS (centros de 
Referência a assistência 
Social) ou as agências 
bancárias.

o benefício do go-
verno Federal levará em 
conta a base de dados do 
cadastro Único, como 
também as informações 
poderão ser recebidas por 
um sistema digital ain-
da em formulação, para 
atender as pessoas que 
não possuem ficha nos 
cadastros federais.

a ideia inicial no caso 
do Bolsa Família é mon-
tar uma folha de paga-
mento suplementar para 
os beneficiários que tive-
rem direito aos R$ 600. 
Também serão adotadas 
em breve medidas espe-
cíficas para os microem-
preendedores individuais, 
contribuintes individuais 
do iNSS e informais.

a gestão municipal 
ressalta também a impor-
tância da população ficar 
atenta aos sites falsos e 
fake news sobre o benefí-
cio, que tem surgido nos 
últimos dias para obter os 
dados pessoais.

Pandemia: Resende tem 
alerta para risco de fakevolta Redonda amplia 

higienização nas ruas 
a higienização das 

unidades de saúde e pon-
tos de ônibus de grande 
aglomeração de volta Re-
donda continua. Na terça-
-feira (31), o serviço foi 
executado ao redor do es-
tádio Raulino de oliveira, 
onde está sendo montado 
um Hospital de campa-
nha com 114 leitos. a uni-
dade, de média complexi-
dade, está sendo montada 
para receber possíveis in-
fectados pela covid-19, o 
Novo coronavírus.

a higienização está 
sendo feita com água clo-

rificada e um bactericida, 
que estão sendo aplica-

das nas áreas externas e 
arredores das unidades. 

a ação tem como objeti-
vo proteger a população 
e reduzir a circulação do 
vírus.

“essa higienização é 
importante como uma das 
ferramentas de enfrenta-
mento ao vírus. Hoje rea-
lizamos essa higienização 
no Raulino de oliveira, 
onde estamos montando 
o Hospital de campanha. 
estamos preparando nos-
sa rede de saúde e é im-
portante que a população 
fique em casa, cumprindo 
as recomendações”, disse 
o prefeito Samuca Silva.

divulgação/pMvR

Serviço foi feito em volta do Estádio Raulino de oliveira, 
onde está sendo montado Hospital de Campanha

divulgação/pMR

Os possíveis beneficiários não devem procurar os CRAS

itatiaia decreta novas medidas 
o último boletim epi-

demiológico da Secreta-
ria Municipal de Saúde, 
divulgado na segunda-
-feira (30), informou que 
itatiaia não registrou 
nenhum caso de infec-
ção ou óbito ocasionado 
pelo novo coronavírus 
(covid-19). ainda de 
acordo com o Boletim, a 
cidade conta com 15 no-
tificações, sendo que 6 
já foram descartadas e 9 
aguardam o resultado dos 
exames.

No município, dentre 
as ações realizadas está 
a criação do gabinete 
de crise, o bloqueio das 
principais entradas da ci-
dade, campanhas contra 
a disseminação do covid 
19, mostrando cuidados 
importantes como o iso-

lamento social e higieni-
zação e a publicação de 
decretos, entre eles o de 
número 3418/2020, pu-
blicado na última sexta-
-feira (27).

de acordo com o do-
cumento, estão autoriza-
dos para funcionamento 
pequenos estabelecimen-
tos tais como: Oficina 
mecânica, borracharia, 
auto peças, bicicletarias, 
barbearias, salões de be-
leza e loja de vestuários. 
porém é fundamental que 
todos tomem os cuida-
dos necessários para  não 
colocar funcionários e 
clientes em risco de con-
tágio.

As oficinas mecânicas, 
borracharia, auto peças 
e bicicletarias, terão o 
horário de funcionamen-

to das 08h às 18h, sendo 
importante a limitação 
de pessoas em suas de-
pendências, de maneira a 
evitar aglomeração.

Já os salões de beleza e 
as barbearias, terão o ho-
rário de funcionamento 
das 08h às 18h, sendo que 
todos os clientes deverão 
estar agendados em horá-
rios espaçados, de forma 

que evite a aglomeração 
de pessoas nestes locais.

os demais estabeleci-
mentos terão como horário 
de funcionamento das 12h 
às 18h, sendo que todos os 
clientes que estiverem nos 
estabelecimentos também 
deverão respeitar o espa-
çamento mínimo de dois 
metros, com a finalidade 
de evitar a aglomeração.

divulgação/pMvR

Decreto autoriza funcionamento de pequenos estabelecimentos 
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vilã em ‘poliana’, Bela Fernandes entrega 
punição para Filipa: ‘Sofrer muito’

Bela Fernandes está 
perto de se despedir 
da sua vilã Filipa da 
novela ‘as aventuras 
de poliana’. atriz 
antecipa que a garota 
será punida no 
fim da temporada. 
lançando seu novo 
ep, adolescente conta 
ritual para compor 
suas músicas, lamenta 
isolamento social 
pela pandemia do 
coronavírus e relata 
as mudança na sua 
rotina, com exercícios 
físicos e tempo para 
cozinhar

a novela “as 
aventuras de poliana” 
está se aproximando 

do 500º capítulo e 
também da sua reta 
final. Intérprete da 
vilãzinha Filipa, Bela 
Fernandes antecipa 
que sua personagem 
vai receber um castigo 
após tantas armações 
contra a protagonista, 
que aparecerá mais 
madura na nova 
temporada. “Não 
posso dar muito 
spoiler sobre a reta 
final e nem dizer 
se a Filipa vai ficar 
boazinha e se vai ou 
não parar de perseguir 
a poliana, mas o que 
posso dizer é que ela 
vai aprender e sofrer 
muito”, frisa a atriz.

Luciana Gimenez adia mudança em quarentena 
e segue morando com ex marido: ‘Moderno’
luciana gimenez 

contou que ain-
da mora com o 

empresário Marcelo de 
carvalho. Segundo a 
apresentadora, ela adiou 
a mudança por causa do 
coronavírus. ‘aluguei o 
apartamento em janeiro. 
aí deu o coronavírus. 
iam entregar os móveis 
no fim de março. Mas tá 
tudo fechado, fecharam 
as fábricas. estou pagan-
do aluguel, mas não con-
sigo me mudar porque 
não tenho os móveis’, 
explicou

luciana gimenez 
revelou que ainda 
mora com Marcelo de 
carvalho, de quem se 
separou em meados de 

divulgação/iNSTagRaM

sexta-feira, 03 de abril de 2020

março de 2018, durante 
uma live com a humorista 
gessica Kayane. Segundo 
a apresentadora, ela não 
se mudou devido ao 
coronavírus, doença com 
a qual alguns famosos já 
foram diagnosticados. 
“eu aluguei um 
apartamento, tava feliz da 
vida. o apartamento dos 
sonhos. Não é mobiliado, 
tava vazio, sem nada 
dentro. aí eu fui lá e falei: 
‘vai dar certo’. por que, 
como todo mundo sabe, 
eu ainda moro no mesmo 
apartamento que o meu 
ex. a gente é amigo. Todo 
mundo aqui é educado 
e cada um se respeita. 
importante é sempre ter 
respeito”, comentou.

divulgação/iNSTagRaM

Larissa Manoela reflete sobre racismo: 
‘tenho total noção do meu privilégio’

larissa Manoela 
criticou discurso racista 
do empresário Rodrigo 
Branco nas redes 
sociais. o produtor foi 
acusado do crime na 
web ao chamar Thelma, 
do ‘BBB20’, de negra 
coitada e falar que Maju 
coutinho está no jornal 
‘só por causa da cor’. em 
desabafo, a atriz admitiu 
ter ficado em choque 
pelas falas de alguém 
próximo a sua família: 
‘Não existe defesa para 
isso’

larissa Manoela se 
posicionou publicamente 
mediante a acusação 
de racismo contra o 
empresário Rodrigo 
Branco para seus 30 

milhões de seguidores. 
opinando sobre o “Big 
Brother Brasil 20” em 
live no instagram, o guia 
turístico das celebridades 
pronunciou que “torcer 
para Thelma é racismo” 
e que a torcida existe 
por ser “negra coitada”. 
Maju coutinho também 
se tornou alvo: “É a 
mesma coisa. ela é 
péssima, horrível. ela 
fala tudo errado. Só está 
lá por causa da cor”. a 
repercussão foi negativa 
e Rodrigo Branco usou 
as redes sociais para se 
desculpar. “Queria falar 
um monte de coisa e 
falei totalmente outra. 
Fui totalmente racista”, 
admitiu.

ingredientes

Modo de preparo

lOMBO AO leite

Lombo de porco de 1 kg 
(aproximadamente)/Ale-
crim/Salvia/Alho em pasta 
ou picado/Pimenta do rei-
no/Sal/Azeite extra virgem 
extra/1 l de leite integral
Sal/Pão italiano.

Limpar o lombo do even-
tual excesso de gordu-
ra, temperá-lo com a as 
ervas frescas (pode usar 
também as desidratadas, 
mas as frescas garantem 
gosto mais intenso) tritura-
das com uma faca afiada
Junte o alho picado o sal 
e a pimenta do reino e 
espalme o composto no 
lombo em sua totalidade.
Esquente o azeite em uma 
ampla panela e deixe o 
lombo fritar até ficar bem 
corado.
Acrescente todo o leite e 
deixe cozinhar por uma 
hora em fogo médio baixo 
e com a penela tampada
Verificar de tempo em 
tempo que o líquido não 
se seque.
Se no final de uma hora o 
molho estiver ainda mui-
to liquido deixe a panela 
destampada por mais 10 
minutos.
O molho deve resultar me-
diamente grosso.
Fatie o lombo e sirva nos 
pratos onde colocarás 
fina sfatias de pao italiano 
torrado e cobertas pelo 
molho do lombo.
Pode ser acompanhado 
maravilhosamente por er-
vilhas ou espinafre cozidos.

BiFe De CARniçA

200 g de bife de contrafilet 
ou alcatra/4 colheres de 
sopa de óleo/2 colheres de 
sopa de extrato de tomate
2 colheres de chá de ale-
crim/Orégano a gosto/Sal 
a gosto/1 colher de man-
teiga.

ingredientes

Modo de preparo
Tempere o bife com sal.
Em uma frigideira funda 
(ainda sem fogo), ponha o 
bife e despeje o óleo em 
cima, ponha o extrato em 
cima, distribua a manteiga, 
ascenda o fogo.
A partir que for fritando, 
acrescente o alecrim e o 
orégano.
Frite até dar a aparência 
de queimado e virar um 
molho (o bife não vai quei-
mar, só da aparência de 
queimado).
E está pronto o bife de car-
niça.
Sirva com arroz ou pão.
E um vinho seco tinto ou 
branco.

quentãO De vinHO

2 l de vinho tinto suave/1 
copo de água 200 ml/
Meio copo de cachaça/1 
1/2 copo de açúcar/2 
pauzinhos de canela/12 
cravos (ou a gosto)/8 ro-
delinhas de gengibre (ou 
a gosto).

ingredientes

Modo de preparo
Misture todos os ingredien-
tes ao fogo em uma pa-
nela.
Depois que levantar fervu-
ra, deixe por mais 10 minu-
tos.
Está pronto é só servir.
Tomar a bebida quente.

divulgação/iNSTagRaM
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Trabalho: dia favorável 

para conhecer pessoas 

que pensam como 

você e possam lhe dar 

apoio e ideias para você 

desenvolver melhor sua atividade. 

Vida social: promete alegrias. Finança: 

chance de sucesso financeiro. Amor: 

não faltará afeto e alegria na vida a 

dois.

Trabalho: momento de 

crescimento profissional, 

Marte, regente deste 

signo, está em boa 

harmonia com outros 

planetas e isso favorece o setor 

de criatividade e produtivo. Pode 

acelerar que chegará lá! Finança: 

êxito financeiro no ar! Amor: êxito 

na vida amorosa. 

Áries

Trabalho: procure 

colocar mais qualidade 

no que faz, e verá que 

tudo melhorará. Nesses 

dias os ventos soprarão 

a seu favor, aproveite para se destacar 

profissionalmente. Finança: chance de 

elevação financeira. Amor: sintonia e 

muita afetividade na vida a dois. 

Touro

Trabalho: sua 

simpatia está em 

alta, aproveite para 

fazer novas amizades 

com pessoas da sua 

área de negócios. Progresso virá 

através de bons contatos. Finança: 

produtividade em alta e dinheiro no 

bolso. Amor: grande entendimento e 

cumplicidade na vida familiar. 

Gêmeos

Trabalho: a Lua 

fortalece o seu senso 

de oportunidade. 

Ela também, ajuda a 

perceber os meios de 

crescimento profissional. Invista na 

sua atividade e aguarde resultados. 

Finança: a fase promete elevação 

financeira. Amor: dê mais atenção ao 

romance ou a vida a dois. 

Câncer

Leão

Trabalho: suas 

atividades serão mais 

produtivas se puder 

realizá-las com mais 

empenho e prazer. 

A Lua traz uma fase 

de muita criatividade e de sucesso 

profissional. Finança: Os astros 

indicam sucesso financeiro. Amor: 

harmonia entre mente e coração trará 

alegria. 

Virgem

Trabalho: os astros 

cooperam com 

seu crescimento 

profissional. Explore 

sua capacidade de 

realização e atingirá os seus objetivos. 

Finança: sinal verde para avançar e 

obter êxito financeiro. Amor: se você 

está só, pode se apaixonar à primeira 

vista. Romance em alta. 

Libra

Trabalho: ótimo 

momento para ampliar 

seu círculo de contatos. 

Quanto mais você se 

aproximar das pessoas 

com os mesmos interesses que 

você, maiores serão suas chances de 

negócios. Finança: situação regular. 

Amor: muita harmonia e afeto na vida 

a dois. 

Escorpião

Trabalho: sua percepção 

para bons negócios está 

elevada. Possibilidade 

êxito e aumento de 

recursos nas suas 

atividades. Finança: 

existe chance de crescimento financeiro. 

Amor: procure ser mais flexível ao lidar 

com assuntos familiares. Procure ser o 

mediador da paz. 

Sagitário

Trabalho: procure se 

inteirar das informações 

que anda ouvindo. Elas 

serão importantes para 

você traçar novos rumos 

na sua carreira. Finança: bom momento 

para você investir em maneiras de 

atingir melhores resultados financeiros. 

Amor: muita cumplicidade a dois. 

Capricórnio

Trabalho: cuide 

melhor das suas 

atividades para que 

as coisas possam fluir 

melhor. Isso inclui 

assuntos práticos, 

materiais e financeiros. Vida social: 

promete novidades. Finança: evite 

despesas desnecessárias. Amor: 

bom momento para fortalecer laços 

sentimentais. 

Aquário

Trabalho: sua força 

de vontade está muito 

acima da normal, 

aproveite para 

alavancar sua carreira 

profissional. Procure se colocar em 

primeiro lugar. Usando o seu talento 

irá longe! Finança: chance de ganho 

acima do esperado. Amor: um novo 

romance pode acontecer. 

Peixes

ATOS OFICIAIS

Fique em casa. 
por amor, por empatia. 

Não é por um, é por todos!

ATOS OFICIAIS

prefeitura da Cidade de São João de Meriti 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

A Prefeitura Municipal de São João de Meriti torna público que atra-
vés da Comissão Permanente de Pregão, devidamente autorizado 
pelo Exmo. Sr. Prefeito através da Portaria 0169/2020 - SEMAD e 
em conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e o Decreto Municipal 
de Pregão nº. 4.550/06:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Tipo: MENOR PREÇO UNITARIO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3164/2020
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de Papel Sulfite 
A4 medindo 210x297m, 75g/ m², branco, alcalino, em atendimento 
as necessidades da Secretaria Municipal de Administração de São 
João de Meriti/RJ. Data de abertura: 17/04/2020 às 11:00 horas. 

Retirada do Edital: Na sala da Subsecretaria de Licitações e Con-

tratos, sito à Av. Presidente Lincoln, 899 – 2º Andar – Vilar dos Teles 
– São João de Meriti/RJ, CEP 25555-200.das 11:00 às 15:00 horas, 
mediante a entrega de 02 (DUAS) resmas de papel oficio A4, Pen 
drive ou CD para gravação do Edital, documento de identificação do 
responsável pela retirada do edital e o carimbo com CNPJ da em-
presa interessada. Sebastião Joel de Oliveira–Pregoeiro/Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação. São João de Meriti, 02 de 
abril de 2020.   

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
P R E F E I T U R A M U N I C I PA L  D E  B E L F O R D 

R O X O
  CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO 

02 DE ABRIL DE 2020. PUBLICADO EM 03/04/2020 – 
CÓD-PMBR 065.

pORTARiA nº023/Gp/2020 DE 01 DE ABRiL DE 2020 
Tornar sem efeito, AS pORTARiAS nº 020 e 021/
Gp/2020 DE 31/03/2020, publicada em 01/04/2020.
                                                 
pORTARiA nº024/Gp/2020 DE 01 DE ABRiL DE 2020 
Exonerar a pedido, a contar desta data, com fundamento do dispos-
to no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ALESSANDRA 
BATISTA DA SILVA, do cargo em comissão de Secretário Municipal, 
símbolo SM, da Secretaria Municipal da Mulher.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – 
SEMAD

PORTARIA Nº1283/SEMAD/2020 DE 02 DE ABRIL DE 
2020. 
Exonerar a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
WILSON DE ARAUJO, do cargo em comissão de Se-
cretário Executivo, símbolo CC-2, da Secretaria Muni-
cipal de Saúde.

PORTARIA Nº1284/SEMAD/2020 DE 02 DE ABRIL DE 
2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
ANDRE VIEIRA, do cargo em comissão de Secretário 
Executivo, símbolo CC-2, do Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº1285/SEMAD/2020 DE 02 DE ABRIL DE 
2020.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
IGOR ALENCAR MENEZES, do cargo em comissão de 
OUVIDOR GERAL, símbolo CC-2, do Gabinete do Pre-
feito.

PORTARIA Nº1286/SEMAD/2020 DE 02 DE ABRIL DE 
2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Mu-
nicipal, LEANDRO DA SILVA CORREA , do cargo em 
comissão de Secretário Executivo, símbolo CC-2, no 
Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº1287/SEMAD/2020 DE 02 DE ABRIL DE 
2020. 
Tornar sem efeito, A PORTARIAS Nº 1225 e 1226/SE-
MAD/2020 DE 28/03/2020, publicada em 29/03/2020.

PORTARIA Nº1288/SEMAD/2020 DE 02 DE ABRIL DE 
2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inci-
so V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, SERGIO LUIZ ALVES, 
do cargo em comissão de Secretário Executivo, símbolo CC-2, da 
Secretaria Municipal de Defesa Civil e Ordem Urbana.

PORTARIA Nº1289/SEMAD/2020 DE 02 DE ABRIL DE 
2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inci-

so V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, CRISTIANO DE SOUZA 
LIRIO, do cargo em comissão de Secretário Executivo, símbolo CC-
2, no Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº1290/SEMAD/2020 DE 02 DE ABRIL DE 
2020.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no in-
ciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, MARCELO COUTO, 
do cargo em comissão de Secretário Executivo, símbolo CC-2, do 
Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº1291/SEMAD/2020 DE 02 DE ABRIL DE 
2020.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no in-
ciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, DENIS DE OLIVEIRA 
VENANCIO, do cargo em comissão de Secretário Executivo, símbo-
lo CC-2, da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.

RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

SECRETARIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLI-
CA E MOBILIDADE URBANA

PORTARIA N. º 009/SEMOB/2020 DE 02 DE ABRIL 
DE 2020.
O Secretário Municipal de Segurança Pública e Mobili-
dade Urbana, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO:

- a edição do Decreto Municipal n. º 4873 de 31 de 
março de 2020, que dispõe sobre as medidas de en-
fretamento da propagação decorrente do Coronavírus 
(COVID-19);
- a necessidade de adoção de medidas excepcionais 
no Município de Belford Roxo, em relação à contenção 
de pessoas e manejo da emergência epidemiológica da 
COVID-19;
- que o mundo esta trabalhando na restrição da circula-
ção das pessoas como medida de contenção da pande-
mia decretada pela Organização Mundial de Saúde em 
11 de março de 2020;
- o aumento da incidência de casos no território nacio-
nal e no Estado do Rio de Janeiro, 

RESOLVE:
Art. 1º Fica Proibida a circulação de veículos que trans-
portam passageiros nas modalidades ônibus e vans, 
com janelas fechadas e aparelhos de ar condicionado 
ligados.
Parágrafo único – Excetuam-se desta exigência apenas 
os veículos em que as janelas sejam do tipo vidro se-
lado.
Art. 2º - Os táxis deverão trafegar com janelas destrava-
das e abertas de modo que haja pela circulação de ar.
Art. 3º - O transporte de passageiros por aplicativo de-
verá atender ao que preconiza o inciso VI, do Art. 4 º, do 
Decreto 4873 de 31 de março de 2020.
Art. 4º - Todos os ônibus das modalidades regular, fre-
tamento e complementar que guarnecem o território do 
município de Belford Roxo, sejam eles operadores do 
sistema municipal ou intermunicipal, somente poderão 
circular com passageiros sentados.
Art. 5º - As empresas de ônibus que operam linhas que 
guarnecem o território do município de Belford Roxo, 
deverão realizar a higienização e desinfecção dos seus 
veículos antes do início da operação dos veículos.
Parágrafo único - As empresas deverão facultar a entra-
da dos Agentes da Secretaria Municipal de Segurança 

Pública e Mobilidade Urbana, de forma que seja cons-
tatado o cumprimento desta disposição. 
Art. 6º - As empresas de ônibus que operam linhas que 
guarnecem o território do município de Belford Roxo de-
verão disponibilizar dentro dos seus veículos recipien-
tes contendo Álcool 70% ou acima, seja em gel ou na 
forma líquida, para o uso de motoristas e cobradores.
Art. 7º - As empresas de ônibus que operam linhas que 
guarnecem o território do município de Belford Roxo, 
estão proibidas de reduzir a frota em circulação.
Art. 8º - Os veículos que forem flagrados em descum-
primento aos artigos desta portaria, serão parados e im-
pedidos de prosseguir viagem até que sejam atendidas 
as disposições.
Art. 9º - Fica proibida a realização de eventos e ativida-
des com a presença de público, ainda que previamente 
autorizadas, que envolvam aglomeração de pessoas 
tais como: evento desportivo, show, salão de festa, 
casa de festa, feira, evento científico, comício, passeata 
e afins.
Art. 10º – Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, e terá validade até a renovação do Decreto 
Municipal 4873 de 31 de março de 2020. 

João Sant´Anna Júnior
Secretário Municipal de Segurança Pública e Mobilida-

de Urbana
Mat.:60/073.576

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PROCESSO: 02.0137/2017, apenso 02.000149/2017.
TERMO: 001.
CONTRATO: 001/SEPE-CC/2019.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: PENTÁGONO 2011 CONSTRUÇÕES 
EIRELLI.
OBJETO: RERRATIFICAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE 
CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA (LOTE I), SITUADA 
NA RUA JOSÉ SABOIA – BAIRRO SÃO FRANCISCO E 
CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE (LOTE II), 
SITUADO NA RUA TAYLOR COM A RUA TAQUARAL 
– BAIRRO XAVANTE, NO MUNICÍPIO DE BELFORD 
ROXO/RJ.
VALOR (LOTE I): R$ 426.700,48 (quatrocentos e vinte 
e seis mil, setecentos reais e quarenta e oito centavos) 
E (LOTE II) R$ 147.470,81 (cento e quarenta e sete 
mil, quatrocentos e setenta reais e oitenta e um centa-
vos).
FUNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93 e no De-
creto Municipal nº 4.570/2018.
DATA DA ASSINATURA: 23/03/2019

MERHI DAYCHOUM
Secretário Especial de Projetos Especiais

OMITIDO DO JORNAL HORA H DO DIA 25/03/2019.

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
– CMAS

Erratas:
Na publicação ocorrida no dia 02/04/2020, nos Atos Ofi-
ciais de Belford Roxo, página 11, Resolução 008/CMAS 
e a Resolução 009/CMAS de 01 de abril de 2020:
Onde se lê Ordinária;
Leia-se Extraordinária.

Carla Cristina Fernandes Teixeira da Silva
Vice- Presidente do CMAS-BR
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respeito ao apito

a confederação 
Brasileira de 
Futebol (cBF) 

está concedendo au-
xílio financeiro dire-
tamente aos árbitros 
e assistentes que per-
tencem ao quadro na-
cional, em função da 
paralisação do futebol 

no Brasil. cada um 
deles está recebendo 
a antecipação de uma 
taxa de arbitragem, 
calculada a partir do 
maior valor pago pela 
cBF para sua catego-
ria correspondente.

o suporte dado aos 
árbitros vai além do 
aspecto financeiro. Por 
intermédio da comis-
são Nacional de ar-

bitragem, contempla 
também atendimento 
psicológico, aulas te-
óricas ministradas por 
videoconferência e 
orientações para man-
ter o condicionamento 
físico durante este pe-
ríodo.

lances de jogo, as-
pectos do vaR e mu-
danças recentes das 
regras são enviados 

pelos instrutores às 
equipes de arbitragem 
para análise e comen-
tários, utilizando as 
plataformas de forma 
colaborativa. a cada 
dois dias é aplicado 
um teste a partir de 
jogadas enviadas em 
vídeo, que posterior-
mente são analisados 
e devolvidos aos par-
ticipantes com instru-

ções.
Na área da psicolo-

gia, diariamente são 
realizadas sessões in-
dividuais e em grupo. 
o objetivo é a manu-
tenção da saúde men-
tal dos profissionais 
durante o período de 
isolamento social. São 
atendidas de 40 a 50 
pessoas por dia.

No aspecto físico, os 

cuidados também es-
tão sendo redobrados. 
as equipes responsá-
veis pela área dentro 
da comissão Nacional 
estão estabelecendo 
com os árbitros uma 
rotina regular de ativi-
dades focadas na ma-
nutenção das valências 
físicas fundamentais e 
do fortalecimento da 
imunidade.

FaBio caSTRo/agiF

Ex-Fifa, o carioca Marcelo de Lima Henrique é um dos árbitros de ponta na lista top da entidade

libera auxílio financeiro 

aos árbitros brasileirosCBF
479 integrantes 
aptos do quadro 

nacional receberão 
taxa de arbitragem

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com
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SeGunDO CADeRnO

ingredientes

Modo de preparo

BAnAnA COMpRiDA 
ReCHeADA

200g de cama-
rões/ 200g de cau-
da de lagosta/ 
200g de camu-
rim (robalo)/ Sal 
a gosto/ Pimenta 
do reino a gosto/ 
Suco de 2 limões/ 
4 bananas compri-
das com casca/ 1 
pimentão cortado 
em cubos/ 1 ce-
bola cortadaem 
cubos/ 1 tomate 
cortado em cubos/ 
1/2 xícara (chá) de 
azeite/ 2 xícaras 
(chá) de molho de 
tomate/ 24 bagos 
de uvas verdes/ 
1 xícara (chá) de 
champignom/ 1/2 
xícara (chá) de vi-
nho branco seco/ 
2 colheres (sopa) 
anis estrelado

Descasque os cama-
rões.
Corte as caudas de 
lagosta e o filé de 
peixe em cubos.
Tempere-os com o 
sal, a pimenta do rei-
no e o suco de limão.
Reserve.
Para descascar as 
bananas, com uma 
faca faça um único 
corte na casca, no 
sentido do compri-
mento e retire o con-
teúdo.
Reserve as cascas.
Corte as bananas em 
pedaços e reserve.
Recheie as cascas 
de bananas, interca-
lando a lagosta, o 
pimentão, os cama-
rões, o tomate, o pei-
xe e a cebola.
Regue com a meta-
de do azeite e me-
tade do molho de 
tomate.
Feche e envolva com 
papel alumínio.
Leve ao forno alto, 
200C, preaquecido 
por 20 minutos.
Retire a casca das 
uvas e reserve a pol-
pa.
Em uma panela, es-
quente o vinho e mis-
ture o anis estrelado.
Retire do forno e 
monte o prato.
Coloque a banana 
desembrulhada sem 
o papel alumínio, mas 
com a casca aberta.
Regue o restante do 
molho de tomate e 
sirva.

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
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ingredientes

Modo de preparo

ingredientes

4 colheres (sopa) de 
manteiga5 cogume-
lo shimeji limpos10 
colheres (sopa) 
de molho de soja 
(shoyu)10 colheres 
(sopa) de saquê mi-
rin (para cozinha)3 
dentes de alho bem 
picados3 pimentão 
vermelho cortados 
em cubos peque-
nos4 colheres (sopa) 
de azeite de oliva4 
colheres (sopa) de 
manteiga3 dentes de 
alho bem picados1 
litro de leite4 colhe-
res (sopa) de amido 
de milho200 gramas 
de queijo provolone 
ralado1 copo de re-
queijão500 gramas 
de queijo mussa-
rela300 gramas de 
champignon fatiado

Aqueça a manteiga 
e junte o shimeji, me-
xendo sempre.
Regue com o shoyu 
e o saquê.
Não deixe cozinhar 
muito.
Refogue rapidamen-
te metade do alho e 
o pimentão em 3 co-
lheres do azeite.
Aqueça a manteiga 
e doure o restante 
alho.
Junte o leite com o 
amido dissolvido, me-
xendo até engrossar.
Junte o provolone e 
o requeijão e misture 
bem.
Em uma assadeira, 
alterne camadas de 
molho branco, folhas 
da lasanha pré-co-
zida, shimeji, pimen-
tões, mussarela e os 
cogumelos.
Finalize com a mussa-
rela.
Cubra com papel-
-alumínio e leve ao 
forno, preaquecido, 
em temperatura mé-
dia (170 ºC 190 ºC), 
até cozinhar e bor-
bulhar.

500 gramas de fei-
jão preto2 cebola 
picadas2 dentes de 
alho4 colheres (sopa) 
de molho de soja 
(shoyu)4 folhas de 
louro1 litro de caldo 
de legumes2 cenoura 
picadas500 gramas 
de abóbora japonesa 
picada1 chuchu300 
gramas de mandioca 
(aipim ou macaxeira) 
cozida• repolho pica-
do a gosto• salsa (ou 
salsinha) a gosto• er-
vilha fresca a gosto• 
sal a gosto

Cozinhe o feijão. Re-
serve os grãos, dei-
xando o caldo na 
panela.
Acrescente a cebola, 
o alho, a cenoura, a 
abóbora, o chuchu, 
a mandioca, o caldo 
de legumes, o shoyu 
e o louro. Cozinhe por 
10 minutos.
Devolva os grãos e 
junte o restante dos 
vegetais e o sal. Ferva 
até as folhas estarem 
ligeiramente cozidas.
Polvilhe a salsinha e 
desligue o fogo e sir-
va.

lASAnHA 
veGetARiAnA

FEIJOada 
veGetARiAnA

Modo de preparo
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JOELhO dE PORCO Na 
CERvEJa

1 joelho de porco 
de 1kg/ Sal a gos-
to/ Pimenta do rei-
no a gosto/ 1 colher 
(chá0 de cominho 
em grãos/ 500ml de 
cerveja/ 2 batatas 
com casca/ 1 co-
lher (sopa) de azei-
te/ 50g de bacon 
defumado cortado 
em tiras/ 1 cebola 
pequena cortada 
em tiras finas

ingredientes

Modo de preparo

Faça alguns cortes 
na pele do joelho 
de porco.
Escalde a peça 
em água fervente 
e polvilhe-a com o 
sal, a pimenta e o 
cominho.
Coloque-a em uma 
travessa refratária e 
leve ao forno prea-
quecido, a 250C.
Quando começar 
a corar, vire a peça 
e regue com meta-
de da cerveja.
Depois de 20 minu-
tos, diminua a tem-
peratura do forno 
para 200C.
Vire a carne, de vez 
em quando, e re-
gue com mais cer-
veja, caso a carne 
esteja ressecada.
Cozinhe as batatas 
com a casca em 
água e sal.
Descasque-as e 
corte-as em rodelas 
grossas.
Em uma frigideira 
com o azeite, dou-
re o bacon e a ce-
bola.
Junte as batatas 
cozidas e salteie.
Disponha os joelhos 
de porco em uma 
travessa e sirva com 
as batatas.

SOpA De eSpinAFRe

1 ½ cubo de caldo 
de frango sem gor-
dura para 2 litros 
de água/ 1 maço 
de espinafre (só as 
folhas)/ 1 colher 
(sopa) de farinha 
de trigo/ 1 xícara 
(chá) de leite des-
natado/ Noz-mos-
cada ralada a gos-
to/ Sal a gosto

ingredientes

Modo de preparo

Bata tudo no liqui-
dificador e leve ao 
fogo por 20 minutos.
Após colocar no 
prato, regue com 
um fio de azeite ex-
travirgem.
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ingredientes

Modo de preparo

ROlO De CARne 
ReCHeADO COM 

ESPINaFRE E qUEIJO

 600 g de carne mo-
ída;200 g de espina-
fres frescos; 125 g de 
mussarela (ou outro 
de sua preferência); 
sal e pimenta à gosto; 
alho em pó à gosto; 
colorau à gosto; azei-
te à gosto; 400g de 
abóbora (usei abó-
bora manteiga); 1/2 
cebola.

 Leve uma frigidei-
ra ao fogo com um 
pouco de azeite e 
deixe aquecer. Acres-
cente os espinafres 
e tempere com uma 
pitada de sal. Deixe 
os espinafres murcha-
rem e saltearem, reti-
re escorrendo todo o 
líquido e deixe esfriar 
completamente.
Numa tigela coloque 
a carne moída e tem-
pere-a com sal e pi-
menta e amasse bem 
para misturar. Colo-
que depois a carne 
numa tábua de cozi-
nha, numa camada 
só formando uma es-
pécie de retângulo.
No meio coloque os 
espinafres já frios e 
sobre estes o queijo 
cortado em palitos. 
Enrole a carne sobre 
os espinafres e o quei-
jo, formando um rolo 
e apertando bem 
para que o recheio 
não escape. Coloque 
depois o rolo numa 
assadeira.
Corte a abóbora em 
cubos pequenos e 
coloque em volta do 
rolo de carme. Pique 
a cebola e espalhe 
sobre a abóbora, 
com uma pitada de 
sal, e tempere tudo 
com o alho em pó, o 
colorau e regue com 
um fio de azeite.
Leve a assar em forno 
previamente aqueci-
do a 180ºC durante 
cerca de 45 minutos 
ou até a carne estar 
cozida e a abóbora 
macia e tostada.
Sirva a carne em fa-
tias e acompanhe 
com uma salada ou 
legumes cozidos.

SAlADA 
MultiCOR

Alface roxa; Alface 
verde; Tomates cere-
jas; Beterraba; Pimen-
tão verde; Pimentão 
vermelho; Pimentão 
amarelo; Azeitona 
chilena;  Brócolis;  Tem-
pero a gosto.

ingredientes

Modo de preparo
Cortar os pimentões e 
a alface em tiras.
Ralar a beterraba e 
cozinhar o brócolis.
Colocar nas bordas 
de uma travessa a al-
face roxa, depois a al-
face verde e a seguir 
a beterraba. Enfeitar 
com os pimentões, os 
tomates cerejas, as 
azeitonas e o brócolis.
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ingredientes

Modo de preparo

BOlinHO De
BACAlHAu

1,5 kg de baca-
lhau/1,5 kg de bata-
ta/1 gema/Bastante 
salsa e cebolinha (pi-
cados)/1 dente de 
alho amassado/2 co-
lheres de sopa de fari-
nha de mesa/5 colhe-
res de sopa de azeite/
Sal.

Dessalgar o ba-
calhau, cozinhá-lo 
e desfiar, reserve o 
para esfriar.

Cozinhe as ba-
tatas e amasse-as, 
faça um purê, espe-
re esfriar.

Em seguida mis-
ture o purê com o 
bacalhau desfia-
do, acrescente os 
outros ingredientes, 
(salsa e cebolinha, 
alho, azeite e a fa-
rinha de rosca), 
sempre misturando 
bem.

Prove o sal, se for 
necessário coloque 
um pouco para 
temperar

Faça bolinhas e 
frite-as em óleo bem 
quente..

tORtA inteGRAl 
De AtuM

MASSA:

2 ovos/2 xícara de 
trigo integral/1 xíca-
ra de leite/1/2 xíca-
ra de óleo de giras-
sol/1 xícara de aveia 
fina/1 colher (sopa) 
de fermento/sal a 
gosto.

RECHEIO:

1 cebola picada/1 
tomate picado/2 
ovos cozidos pica-
dos/2 lata de atum 
natural moído/1 co-
lher de cheiro-ver-
de/sal e pimenta a 
gosto.

ingredientes

Modo de preparo

MASSA:

Coloque todos os 
ingredientes no li-
quidificador menos 
o fermento e bata 
tudo até ficar bem 
homogêneo

Depois acrescente 
o fermento e bata 
rapidamente só 
para misturar a mas-
sa com o fermento

RECHEIO:

Misture todos os 
ingredientes numa 
tigela e mexa ate 
todos se encorpora-
rem

Em uma forma mé-
dia unte com azeite 
coloque metade da 
massa espalhe o re-
cheio todo por ela, 
acrescente o restan-
te da massa, polvi-
lhe se quiser oréga-
no por cima para 
dar um gostinho es-
pecial

Leve ao forno mé-
dio por mais ou me-
nos 40 a 45 minutos

Bom apetite!
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ingredientes

Modo de preparo

viRADO De 
leGuMeS

2 colheres (sopa) de 
óleo1 cebola média pi-
cada1/2 pimentão ver-
melho picado1 xícara 
(chá) de ervilha fresca ou 
congelada1 xícara (chá) 
de farinha de milho ama-
rela flocada• sal a gosto• 
pimenta-do-reino a gos-
to• salsa (ou salsinha) pi-
cada a gosto• cebolinha-
-verde picada a gosto

Numa panela, aqueça o 
óleo e doure levemente 
a cebola.
Junte o pimentão e re-
fogue por 3 minutos, me-
xendo sem parar.
Adicione a ervilha e tem-
pere com sal e pimenta.
Mexa e polvilhe a salsa e 
a cebolinha.
Por último, junte a farinha 
de milho flocada, mistu-
rando bem.
Sirva quente, acompa-
nhando carne assada ou 
espetinhos de carne ou 
frango.

quiCHe De 
leGuMeS

PãO dE qUEIJO 
nA CAneCA

2 xícaras (chá) de Água 
fervente 1 tablete de cal-
do de legumes 2 xícaras 
(chá) de proteína de soja 
texturizada1 ovo4 colhe-
res (sopa) de cheiro-ver-
de picado1 xícara (chá) 
de farinha de aveia 

.3 ovos

. 12 colheres (sopa) de 
leite
. 6 colheres (sopa) de 
óleo
. 12 colheres (sopa) de 
polvilho azedo
. 3 colheres (chá) de fer-
mento em pó
. 12 colheres (sopa) de 
queijo parmesão ralado
. uma pitada de sal

ingredientes

Modo de preparo

Coloque a água fervente 
e o caldo em uma tigela 
e junte a soja. Deixe de 
molho por 2 horas.
Escorra em uma peneira, 
mas não deixe secar, e 
junte os ingredientes res-
tantes até formar uma 
massa.
Forre com ela uma forma 
de fundo falso com 25 
cm untada. Reserve.

ingredientes

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque 
o ovo, o leite e o óleo e 
misture bem. Adicione o 
polvilho e o fermento e 
misture novamente. Por 
fim, acrescente o quei-
jo ralado e o sal e mexa 
apenas o suficiente para 
incorporar o queijo. Di-
vida a mistura em qua-
tro canecas, enchen-
do apenas metade de 
cada uma para a massa 
não transbordar quan-
do estiver assando. Leve 
uma caneca de cada 
vez ao micro-ondas por 1 
minuto. Sirva em seguida 
e coma na hora!
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ingredientes

Modo de preparo

BAtAtA DOCe FRitA

Batata doce/ Sal a 
gosto/ Óleo

Descasque as ba-
tatas, e corte em 
rodelas finas ou 
em palitos, como 
se tratasse das ou-
tras batatas.
Frite em óleo quen-
te.
Depois de fritas 
polvilhe com sal 
fino.
Sirva como acom-
panhamento de 
carne de porco.

ingredientes

Modo de preparo

BOlO De puBA 
AMAnteiGADO

1/2 xícara (chá) de 
manteiga ou mar-
garina/ 2 xícaras 
(chá) de açúcar/ 
4 ovos/ 3 xícaras 
(chá) de massa 
de puba/ 1 xícara 
(chá) de leite de 
coco/ 1 pitada de 
sal/ 1 colher (chá) 
de fermento

Bata bem o açú-
car com a mantei-
ga e as gemas.
Junte os outros in-
gredientes menos 
as claras que são 
batidas em neve.
Junte as claras de-
licadamente.
Coloque em as-
sadeira untada e 
polvilhada e leve 
para assar em for-
no forte.

ingredientes

Modo de preparo

BOlO De MilHO
 veRDe 

5 espigas de milho 
verde (não muito 
duras)/ 2 copos de 
leite/ 3 ovos intei-
ros/ 2 xícaras (chá) 
de açúcar/ 1 xí-
cara (chá) de fari-
nha de trigo/ 1 1/2 
colher (sopa) de 
manteiga/ 1 xíca-
ra (chá) de queijo 
parmesão ralado/ 
1 colher (sopa) de 
fermento em pó

Bata no liquidifica-
dor todos os ingre-
dientes.
Coloque numa as-
sadeira untada e 
leve para assar em 
fogo médio.
Sirva em seguida.
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ingredientes

Batata recheada 
com frango

4 unidades de bata-
ta grandes 1 colher 
(sopa) de manteiga 1 
dente de alho picado 
200 gramas de peito 
de frango bem pica-
do 1/2 colher (sopa) 
de limão (só a cas-
ca) ralada 1 copo de 
requeijão cremoso 1 
colher (sopa) de suco 
de limão 2 colheres 
(sopa) de manjericão 
picado • sal a gosto

Modo de preparo

Lave as batatas, faça 
um corte no sentido 
do comprimento e 
fure a casca em vá-
rios pontos.
Coloque-as num re-
fratário e leve ao 
micro-ondas em po-
tência máxima por 10 
minutos, até ficarem 
macias.
Em outro refratário, 
aqueça a manteiga 
no micro-ondas por 
30 segundos.
Junte o alho e o fran-
go e leve ao forno por 
6 minutos.
Misture na metade do 
tempo.
Tempere com sal e a 
casca de limão rala-
da.
Misture o requeijão 
com o suco de limão 
até engrossar.
Junte ao frango e adi-
cione o manjericão 
picado.
Misture e recheie as 
batatas.

ingredientes

Modo de preparo

Coxa de frango 
com ervas

6 unidades de coxa 
de frango sem pele 
2 xícaras (chá) de 
farinha de rosca 2 
colheres (sopa) de 
ervas secas (salsinha, 
cebolinha, orégano, 
manjericão) 1 colher 
(chá) de pimenta-
-do-reino amassada 
grosseiramente 3 uni-
dades de gema de 
ovo • sal grosso a 
gosto

Misture a farinha de 
rosca com as ervas 
secas, a pimenta e o 
sal grosso.
Passe as coxas nas 
gemas batidas e en-
volva-as com a mistu-
ra de farinha.
Pressione com as 
mãos para grudar e 
formar uma crosta.
Asse em forno médio 
(170 ºC a 190 ºC), pre-
aquecido, por aproxi-
madamente 30 minu-
tos ou até dourar.
Dica: Para ficar mais 
picante, junte pimen-
ta-calabresa em flo-
cos na farinha de ros-
ca.



ATOS OFICIAISsexta-feira, 03 de abril de 2020 21

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

ingredientes 
1 polenta caseira/12 bifes 
de patinho/12 fatias de pre-
sunto cru tipo Parma/12 tiras 
de cenoura/1 tablete de 
caldo decarne/1/2 copo 
de vinho branco seco/2 co-
lheres (sopa) de azeite de 
oliva/3 colheres (sopa) de 
concentrado de tomate/
tomilho, salsinha picada/sal 
e pimenta a gosto/

Modo de preparo
Temperar os bifes bati-
dos.
Estender uma fa-
tia de presunto em 
cada um,colocar 
uma tira de cenoura 
e enrolar,prendendo 
com um palito.
Refogar os bifes no 
azeite até dourar.
Acrescentar o concen-
trado de tomate,o cal-
do de carne dissolvido 
num copo de água 
fervente,o vinho e o to-
milho.
Cozinhar até a carne 
ficar macia.
Salpicar salsinha pica-
da e servir sobre a po-
lenta.

Modo de preparo

lOMBO À MODA 
CHineSA

óleo para friturapimenta-
-do-reino a gosto/
sal a gosto/2 colheres 
(sopa) de molho de to-
mate/1 ½ colher (sopa) 
de amido de milho (mai-
sena)xícara de água/ 
xícara de vinagre/3 co-
lheres (sopa)de shoyu/¾ 
xícara de açúcar/1 xíca-
ra de farinha de trigo/2 
ovos/1 cebola grande/2 
fatias de abacaxi/500 g 
de lombo de porco/2 pi-
mentões verdes/

Cortar o lombo em fatias 
de 1 cm(Cortar as fatias em 
quadrados de 3x3 cm apro-
ximadamente)
Temperar com pimenta-do-
-reino e pouco sal.
Cortar o pimentão em cubos 
de 3 cm,fazer o mesmo com 
a cebola e as fatias de aba-
caxi.
Reservar.
Aquecer cerca de ½ litro de 
óleo em uma panela peque-
na.
B a t e l i g e i r a m e n t e o s 
ovos,passar os cubos de lom-
bo pelos ovos e depois pela 
farinha de trigo.
Retirar o excesso e dou-
rar aos poucos no óleo 
quente,escorrer em papel 
absorvente e reservar.
E m u m a p a n e -
la pequena,colocar o 
açúcar,vinagre e shoyu,levar 
ao fogo baixo até que o 
açúcar dissolva,acrescentar 
o molho de tomates. Mistu-
re a água fria ao amido de 
milho e acrescente à mistura 
de açúcar e vinagre,ferva 
por 1 minuto e reserve.
Em uma frigideira ou pa-
nela grande,coloque 4 
colheres(sopa)do mesmo 
óleo em que fritou os pe-
daços de lombo. Aqueça e 
acrescente os cubos da ce-
bola e do pimentão,refogue 
rapidamente em fogo 
alto,cerca de 3 a 4 minutos.
Coloque os cubos de aba-
caxi e os pedaços de 
lombo,misture bem e regue 
com o molho agridoce. Co-
zinhe em fogo baixo por 3 
minutos, se o molho estiver 
muito espesso,acrescente 
um pouco de água.

ingredientes

pOlentA COM BiFe 
enROlADO
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ingredientes

 
• 3 colheres (sopa) 
de açúcar• 1 colher 
(sopa) de mantei-
ga• 2 gemas• 1 copo 
americano de nata• 
1 colher (café) de 
sal• 2 1/2 xícaras de 
amido de milho• Ras-
pas de limão (ou de 
laranja ou canela em 
pó)

Modo de preparo

Em uma tigela, bata 
o açúcar e a man-
teiga até obter um 
creme.
Junte as gemas ba-
tendo.
Acrescente a nata e 
o sal e mexa até ob-
ter uma mistura ho-
mogênea.
Adicione o amido 
aos poucos, amas-
sando bem, até que 
a massa desgrude 
das mãos.
Junte raspas de li-
mão (ou o sabor de 
sua preferência) e 
misture.
Abra a massa e en-
role formando anéis 
ou use cortadores 
de formatos diversos 
e pressione de leve 
com um garfo.
Em uma assadeira, 
leve ao forno prea-
quecido a 180°C por 
15 minutos ou até 
que os biscoitos co-
mecem a dourar.
Retire, deixe esfriar e 
armazene em reci-
pientes bem fecha-
dos para manter a 
textura.

Modo de preparo

• 1 abacaxi cortado 
em rodelas (ou pica-
do)• 1 pau de cane-
la• 5 cravos-da-índia• 
3 xícaras de açúcar

Retire o miolo do aba-
caxi.
Se for servir em rode-
las, utilize um cortador 
de massa para dar 
melhor acabamento 
(use as aparas no pre-
paro de suco ou ge-
leia).
Em uma panela, aque-
ça 1 litro de água com 
a canela, os cravos e 
o açúcar por cerca 
de cinco minutos, me-
xendo sempre.
Junte o abacaxi e co-
zinhe até a calda fer-
ver.
Deixe amornar e trans-
fira para potes de vi-
dro esterilizados (com 
cuidado, ferva-os por 
dez minutos, retire 
com uma pinça e co-
loque sobre papel ab-
sorvente ou pano de 
prato).
Espere esfriar comple-
tamente, feche bem 
e conserve na gela-
deira.

ingredientes

BiSCOitinHOS 
De nAtA

ABACAxi eM CAlDA
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ingredientes

Modo de preparo

TORTa dE MaRaCUJÁ

MASSA

12 colheres (sopa) de 
farinha/2 a 3 colheres 
(sopa) de açucar/1 co-
lher (cha) de fermento em 
pó/5 colheres (sopa) de 
margarina/2 colheres de 
creme de leite.

RECHEIO
1 lata de leite conden-

sado/1 lata de creme de 
leite/200 ml de suco con-
centrado de maracuja 
sem as sementes (3 a 4 
maracujas).

COBERTURA
Polpa de um maracujá 

com as sementes/1 colher 
(sopa) de amido de mi-
lho/3 colheres de açúcar.

MASSA
Misture tudo e amasse 

bem até ficar uma massa 
homogênea.

Abra a massa e colo-
que em uma forma redon-
da de fundo removível.

Leve ao forno até ficar 
dourada.

RECHEIO
Bata tudo no liquidifica-

dor por alguns minutos e 
despeje sobre a massa ja 
assada.

COBERTURA

Coloque os ingredientes 
em uma panela, misture 
bem e leve ao fogo me-
xendo até as sementes se 
separarem, espalhe por 
cima do recheio e leve a 
geladeira.

Fica uma torta muito 
bonita e gostosa.

CHuRROS

1 e 1/2 xícara de lei-
te/1/2 xícara de água/2 
colheres de margarina ou 
manteiga/2 xícaras de fa-
rinha de trigo/sal a gosto.

ingredientes

Modo de preparo

Coloque em uma pa-
nela o leite, a água, a 
manteiga e o sal.

Quando o leite ferver, 
coloque a farinha e mexa 
bem, até soltar do fundo 
da panela (mexa bem rá-
pido).

Coloque a massa em 
um saco de confeiteiro, 
com o bico pitanga.

Faça tirinhas com a 
massa e frite.

Passe na canela com 
açúcar e sirva.

GelAtinA CReMOSA
ingredientes

3 caixas de gelatina 
de morango/2 caixas 
de creme de leite/3 
colheres de sopa de 
açúcar.

Modo de preparo
Prepare as caixinhas 

de gelatina todas juntas, 
mas com menos água 
para ficar mais firme, 
com a açúcar

Depois coloque as cai-
xinhas de creme de leite 
junto com a gelatina e 
bata por uns 2 minutos

Leve à geladeira por 4 
a 5 horas

A gelatina separa do 
creme e ficam 2 cama-
das.
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LER É DAR UM PASSO 
À FRENTE, É SEGUIR 

EM 
DIREÇÃO A UM

 FUTURO 
MELHOR!
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